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രാമ; പിള്ള അവര്കളുടെ പ്രധാനശിഷ്യന് 

മ. രാ. രാ. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവര് കളാല് 

ന. എഴുതപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനസഹിതം. 

ടന്ന 

പസ് ന് 

1). വേലായുധന് പിള്ള. 

(കോപ്പി ൧000. 

ഭാരതവിലാസം അച്ചുകൂടം 

തു ശ്ശീ൨പേരൂര്. 

0൮൯. 



ഷി ട് 



എഗ് നന് 

ം മുഖവുര. 
4 ഇന്ഡ്യയില് പ്രതിഷ്ഠയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആഴയ്യുവൈദു) 

ലം ളി ത്തില് അരിയപ്പെടേണ്ടതായ ഗ്രസ്ഥത്ങം അനേകമുണ്ട്. അവ 

 സംസു തഭാഷയിചുള്ള അനഭിജ്ഞതനിമിത്തം സാധാരണ വൈ 

ം 
ഭ്യന്മ ക്ഴം മാവജനങ്ങാംക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലാ. ഈ ഇന 
ത്തില് ആദിസംഹിതം ക്ഷാരപാണിയം, ചരകം. സുശ്രുതം ഭാ 

 ഖപ്പകാശംം ഇന്്രസംഹിതം ബൃഹന്നിഘണ്ഡുരത്നാകരം, ആയുവേ 
ഭവിക്താനം. രസരത്അസമുച്ചുയം, രസേന്ദ്രചിന്താമണി, ഭൈഷ്യ 

 ജൃരത്നാചലി, യോഗരത്താകരം, യോഗരത്താവലി, ബ്മുന്ദാമാധ 
ഖം ശാഴ്ജുധരം, മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങഠം ഗണ്യങ്ങളാണ്. ഇവയെ 

4 ബാട്ടുഭാഷ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായാല് ആ 
തു വളരെ പ്രദയാജനപ്പെടുന്നതാണ്.. ഇതിലേക്കു തുനിയുന്ന 

രം 

4] 
1] 
[3 

യാതൊരാ മിന്ോയും ശ്രമം വിഫലമാവാന് തരമില്ല. എന്നാല് 
ഈവകഗ്രസ്ഥതുറം ഭാഷ പ്പടുത്തു കദയാ ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം ചെ 

4 ജയാ ചെയ്യുഃമ്പഠം ഉപരിക്കുത്തക്ക ൭ല് ആഴയുവേദിയനിഘ 

അ്ുചിനൌൊ അഭാവം എന്ന ദോഷത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നിഘ 
' ണ്ു ദമൊംക്െകൊന്നിനും പരിപുള്സ്റ്റമായി പരിഹരിക്കാന് സാധി 

ച്ചിട്ടില്ല. ഞാന് ശാള്സൂധരമെന്ന ഈ സംഹിതയ്ക്ു, ഒരു വിവരണം 
എഴുതേണ്ടതായി വന്നപ്പോാം ആണ്' അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട്” 
അനുഭവിച്ചറിയാന് ഇടയായത്. ഏററവും ചെദിയ ഗ്രന്ഥമാ 

യ ശാള്ജൂധരസം ഫിതയിലുള്ള പല ഓഷധശബ്ദുങ്ങളും പ്രസ്തുത 

നിഘ ന്ധുക്ളില് കാണ്മാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാ. ഈ വ്യ്യാഖ്യനത്തില്, 
എൊ അപ്പയ്ത തകൊണ്ടു വല്ല സ്റ്രലിതങ്ങളും വന്നുപോയിട്ടു 
ണ്ടെങ്കില് അവയ സജ്ജനങ്ങഴം സദയം ചുണ്ടിക്കാണിച്ചുതരു 
വാന് തരദപക്ഷ എന്നാല് അച്ചടിയില് പല സ്ത്ലിതങ്ങളും വന്നു 
പോയിട്ടുള്ള തിനെ തു ദ്ധിപത്രംരകാന്ദെ തിരുത്തീട്ടണ്ട് അവയെ 
തിരുത്തി വായിപ്പ ര പ്രാത്ഥി ഒന്നു. ഈ വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്ന 

തില് എ സംശ യങ്ങാം തിരുത്തിത്തന്ന് ട്ടുള്ള ഗുരുനാഥനു 
വിനയപുധൃമുമ്ള നമസ്തരതി ഇവിടെ സമറ്റ്വിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇ 

തിറ ഉത്തരഖണ്ഡമത്തിലുള്ള രസക്രരയയെ ഇത ല്നിന്നും ഒ 

ഭിപ്പിരി ദ9ന്നു. ഇത! ൭൯൨ രണ്ടാം വുസു കമായി രസരത്മ സമല്പയ 

ത്തില് നിന്നും പ്രധാനങ്ങളായി സക്രിയാദയാഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു 



ക്ം ൫. കം 4 

ി ! ഒരു പ്രദത്യഗഗ്രന്ഥം പ്രസദ്ധികരിക്കുവാന് തയാവചെയ്യൂവരുന്ന ് 
തുകൊണ്ടു മു പാഞ്ഞ യോഗങ്ങളും അവോട്ടു കൂട്ടിച്ചേക്കവാനാ 
യ ഇതില് നിന്നും ഒഴിച്ചുതാണ് എന്നും ) 

തിരുവാത്തപുരം 7 

കേ. ഗാവിന്ദപ്പിള്ള. 

4 

൧0൮൩. വൃശ്ചികം ൧൭ാ൦൯- 

030805... 

[ 



ത്തൃമ്ുഖ്ംം 

് ക്വാഥകല്പന 

പഞ്ചകഷായങ്ങറാ. 

മൂ__അഥാത്രസ്വരസഃ കല്ലുദക്വാഥശ്ചഹിമഫാണ്ട കൌ 
ജ്ഞേധാര്കഷായാര്പ ഞ്ചൈദതലഘവസ്തയയുഥോത്തരം 

വ്യാ__സ വരസംംകല്ലുംംക്വഠഥംംഹിമം.ം ഫാണ്ടം, ഇങ്ങനെ ക 
ഷായഭേദങ്ങറം അഞ്ചൊകുന്നു. ഇവ യഃഥാത്തരംലഘു 2ളൊകുന്നും 

മു അഹതാത്തല്ക്ഷണാകൃഷ്ടാ ദ്രവ ാക്ഷുണ്ണ്ാല്സമുഭ്ധരേല് 

വസ്ത്രനിയ്ക്ിഡിതോയ ഉസരസര്സ്വരസളച്യതേ 
കുഡവം ചുള്ല്്റിതംദ്രവ്യംക്ഷിപ്പംചദ്വിഗുണ്േജലേ 
അഹോരാത്രംസ്ഥി തം തസ്താത്ഭദവദ്വാരസളഉത്തമ$ 4 

ആദായതശ്ുകഷ്ടദ്വ്യംവാസ്വരസാനാമസംഭധവേ 
ജലേഷ്ടഗുണിതേസാധ്യംപാദശിഷ്ടംച ഗൃഹ്ൃതേ 
സ്വരസസ്ൃഗുല്ത്വാചുപലമമദ്ധംപ്രദയാജയേല് 
നിഃശോഷിതംചാഗിസിഭ്ധംപലമാത്രംരസംപിബേല് 
മധുശ്വേതാഗുഡക്ഷാരാജ്ജീരകംലവണംതഥാ 
ഏതം തൈലഞ്ചചുള്ള്റ്റാദീന്കോലമാത്രാന്രസേക്ഷിപേല് 

ല്യാ-_പച്ചുമരുന്നുകളെ ഉടന് കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞു തൂണിയില് ആ 
രിച്ചെടുക്കുന്ന രസത്തിന്നു സ്വരസമെന്നുപേര് ഉണക്കുമരുന്നുക 
ളൂടെ പൊടിനാഴിഇരട്ടിവെള്ളമൊഴിച്ചുഭരുരാത്രിയുംപകലും വച്ചി 
രുന്നു അരിച്ചെടുക്കുന്നതുംവികല്ലേനസ്വരസമാകുന്നു. സ്വരസ 
ങ്ങളുടെ ആസംഭവത്തിങ്കല് ഉണക്കായ മരുന്നുകളെ എടുത്തു എ 
ട്ടഗുണം വെള്ളത്തിലുട്ട നാലൊന്നാക്കി എടുക്കുന്നതും സ്വരസ 
മാകുന്നു. സ്വരസത്തി൭ന്െറഗുരുത്വം ഹേതുവായിട്ടു അരപ്പുലമേഒ. 
രിക്കല് കുടിപ്പിക്കാവു. അഗ്നിയില് പാകംചെയ്യുാതെ എടുക്കുന്നര 
സം ഒരുപലം ഒരിക്കല് കുടിപ്പിക്ണെം തേന് ,വെളത്തവയയുംശ 
ക്രരക്ഷാരങ്ങം,ജീരകംംഉപ്പുംനെയ്,തെലം,പൊടിമുതലായ ആ 
നുപാനദവ്യങ്ങളുടെമാത്ര ഒന്നരക്കഴഞ്ചുവീതമാകുന്നു. 

ക്വാഥകല്പനാ. 

മൂ-- പാനീയംദഷാഡശഗുണംക്ഷുണ്ണ്്ദ്രവ്യപലേക്കിപേല് 
മുല്പാത്രേക്വഥര്യല്ഗ്രാഫ്യമഷ്ടമാംശാവശേഷിതം 
തജ്ജലംപായയേദ്ധീമാന്കോഷ്ക്റുമുദ്വഗ്നിസാധിതം 

പ ശൃതര്ക്വാഥഃകഷായശ്ചനിട് ഫഃസയിഗഭ്യതേ 
തിത്തി പൻ ന്നി 



ചം: കെ 

ആഹാരരസപാകേച സഞ്ജാതേദവിപലോന്മിതം 
വൃദ്ധവൈദ്യോപദദശേനപിബേല്ക്വാഥംസുപാ ചിതം 
ക_േഥക്ഷിപേല്സിതാമംശൈശ്ചതുത്ഥാഷ്ടമുഃഷാഡശൈ | 

വാ തപിത്തകഫാതടങ്കേ വിപരീതംമധുസ്തൂതം 
ജിരകംഗുഗ്ലലുംക്ഷാരംലവണംചശിലാജതു 
ഹിംഗുദ്രികടടുകംചൈവക്വാഥേശാണോ:ന്മിതംക്ഷിടപല് 
ക്ഷി ംഘൃതംഗുഡം൭൭ തലംമൃത്രംചാസ്ത്രദവംതഥാ 

കല്ലൂ ദി ചം കപ 2ഥനിക്ഷിപേല്കഷസംമിതം 
അപിധാനമുഖേപാത്രെജലംദുജ്ജരതാംവ്രജേല് 
തസ്താദാവരണംത്ൃക്ത്വാ ക്വാഥരദിനാംവിനിശ്ചയ 3 

വ്യാ ഒരുപലം മരുന്നുചതച്ചു പതിനാവഗുണം വെള്ളത്തിലി 
ടട... മഴ തൃത്തിലാക്കി പചി ല് എട്ടി ലൊന്നുശേഷിപ്പിക്കുക. അ 
തിനെ ചെറിയ ചൂടാക്കി കുടിപ്പിക്കുക. ശൃനംം ക്വഠഥ-ം കഷാ 
യം നിഷ്ക്കൂഹം ഇവ കഷായത്തിന്െറ പ്രയ്യായശബ്ദങ്ങളാകുന്നു. 
ആഹാരരസം പാകമായ ശേഷം ൮൭൭ മവൃവദ്മ്യോപര് ശവ്ര കാരം 

സുപാ ചിതായ കഷായം രണ്ടുപലം (ഉരി) ഒരുനേരം കടിപ്പിക്കു 
ക. ക_ഥത്തില് പഞ്ചസാരചേക്ണ്ടേതു നാല് എട്ട പതിനാ 

റ് ഏന്ന അംശങ്ങജെക്കൊണ്ടാകുന്നു. വാതപിത്തകഫാധി ങ്ങ 
ഉയ രോഗഷളില് തേന്ചചേദകണ്ടെത്' ഇതിനുവിപരീതമായിട്ടാ 
കുന്നു. വാതരോഗത്തില് പതിനാറില് ഒന്നും പിത്തരോശഗത്തില് 

എട്ടി ള് ഒന്നും, കഫരേ.ഗത്തില് നാലിലൊന്നും ആയിരിക്കണം. 
ജീരകം ഗുശ്ശലം ക്ഷാരംഉപ്പ്ംചന്മം, കായംുക്കും മുളകും തില്പ 
ലി ഇവ മുംഓല് കഴഞ്ചു വി ചം മേമ്പൊടിയിട്ടക. പാല്, നെയ് 

ക്കര തെചംക് ഗോമൂത്രം മാവള്ള ദവ്യങ്ങാം, അാച്ചെടുത്തവ, 

പൊടിച്ചുവ ഇവ മൂനുകഴഞ്ചുവീമം അനുപാനുമായിച്ചേക് ണം 
കഷായം കുരക്കുന്ന പാത്രം താടച്ചു തീയെരിക്കരുതു (പ്രമഥ്യാടി 
കഷായ “ദങ്ങളുടെനിയമം) അതാതു സ്ഥലങ്ങളില് പരഞ്ഞിട്ട 

ണ്ട് അന്നപ്പക്രയയയും അപ്രകാരം കാഞ്ച. 
ലൂടപാകല്പനാ. 

മു പുടപാകമ്ക്കുകളു,സ്വസ്വരസോഗ്ൃഹ്യഭതയതട 

അതസ്്ണുപു ഭപകാനാംയുക്തിരത്രോച്ചതേമയാ 
ധുടപാകസ് മാത്രേ ല്ലാംസ്യ്യാം്ദാരലണ്ണുതാ 

ലേപാശ്ചരര്പ്ൃൃഗുലം സ്ഥ്ലലംകയ്യാദ്വാംഗുഷ്ഠമാത്രകം 

കാഷ്ടരീ വടജുംബ്വാദിപത്രെവേഷ്യനമുത്തമം 
പലമാത്രംരസോഗ്രാഹൃയ8 കഷമാത്രംമധുക്ഷിപേല് 

കല്ലു ൂ ണ്ണൂ(വാദ്യാ സ്ൂമ്തേയാ സ്വ രസവ൮വല് ബുധഃ 



റിം 

വ്യ സരസത്തിനുപറഞ്ഞതിന്വന്മ്ത്ംമരുന്നു കളെ അരച്ചെ 
ടൂത്തു കുഴ, പേരാല് ഞാവല് മുതലായവയുടെ ഇലകൊണ്ടു 
പൊരി ത്തു രണ്ടംഗുലമോ പെരുവിരലോ£മോ മണ്ണ്ൂരച്ചു ശീലമ 
ണ് ചെയ്തു അടുപ്പിലിട്ടുചു ട്ടടുത്തു ആറിയശേഷംശീ മണ് കളഞു 
പഴി ഞ്ഞെട്ട ന്നെ രസം പുടപാകരസ മെന്നു പറ ്വെടന്നു. ഒ 
രുപലം ഒരുനേരം കുടിപ്പി കണാ. മൂന്നുകഴ്ഞുടത൯ ണം. 

അരരപ്പതൊ പൊടിച്ചതൊ മുതലായ സ്വരസതതിനു പറഞ്ഞവ 
ണ്ണം 3 ചത്തുകടിപ്പിക്കണം. 

ഏടതദികല്ലന. 
മൂ കല്ലൂ ചുതുശ്ശൂണീക്ട ത്ൃഘ്ൃതംവാ തൈലഃമവച 

ചതുശ്ശൂഃണദരവസാ ധ്യാതസ്യമാത്രാപഃലാന്മിതാ 
നിക്ഷി പ്യക്വാഥയേദത്തായം കവാഥ്യദവവച്ചതുഗ്ഗണം 
പാദശിഷ്ടാഗൃഹീത ാചംസ്റൃഹംതേനൈവസാധയേല് 
ചതുഗണമൂദ 86 വയകഠിനേഷ്ടഗുണംജലം 
ത്രത്യത്ത കഠിനേദദ്യേനീ രംഷോഡശകംമതം 
തഥാചമധ്യമേദഃവ്യദ ച്യാഭഷ്ടഗു ണംപയര്$ 

കഷാദ ത3പലംയാവല് ക്ഷിപേല്ഷോഡശകംജലം 
തരൂ ദ്ധംകുഡവംയാവദ്ദൂവേദ ഷൂഗു ണംപയ$ 

പ്രസ്ഥാദിതദക്ഷിടപന്നീരം ഖാരിയാവച്ചതുശ്ലൂണം ി 
അരംബു ദപപാഥരസൈയ്യുത്തപൃൂഥകസ്സ്േഹസ്വയസാധനം 

കല്ലു, യോ 
ദുശ്ധദധിരദസതക്രേ കലള്ലോദദയോഷഫ്്ൂമാശേക$ 

കല്ലു സ്പ്യസമ്ൃയക് പാകാത്ഥംതോയമത്രചതു ണം 
രൂവാ ണിയത്രസ്ത്റേഃ ഹഷുപഞ്ചാദിക്ഭവഫിുഹി 
തത്രദസ്റൂഹ സമാന്യാഹുയുഥാപൃവംചതുര്ഗുണം 
ദൂദവണദമകവലേ നൈ സ്റ്റേ ഹപാകോഭവേദ്യദി 
തത്രാംബുപിഷ്ട കല്ലര്സ്വ്യാല് ജജലംചാത്ര ചതുശ്ശണം 
ക്വാഥനകേവലേനൈവപാകോയത്രേരിതകാചില് 
ക്വാഥ8ധ്യസ്യയകല്ലോപിതത്രദസ്ലേഹപ്രയുജ്യതേ 
കല്ലഹിനസ്ത് യ സ്റ്റഫസസാധ്യഭകേവലേ ദൂവേ 
പുഷ്ുകല്ലസ്തൂയ ഭസ്ഹസൂത്തതോയംചതുര്ഗുണം 
സ്ത്റ്റേഫസ്സ്റേഹാഷ്ടമാ.ശേച പുഷ കല്ലര്പ്രയുജ്യതേ 

വ്യ കല്ലു ത്തില് നിന്നു നെഃയ്യാ എണ്ണയോ നാലിരട്ടി ഭൂയാജി 
പ്പിക്കണം. ദപ്യത്തില് നിന്നും ദ൫വം നാലിരട്ടിയായിരിക്കണം. കു 
ടിടക്കണ്ടമാത്രാ ഒരുപലമാകുന്നു. ക്വാഥ്യദ്രവത്തില് നിന്നും നാജി 
രട്ടിവെള്ളത്തെ ക്വാ്ഥമാക്കുണ്ടം. . നാലിലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ചു 

[ ് ു 11: 



ടം ര 

തരരിടനേ ടുകശുടെ സ്റ്റേഹംചേത്തു സാധിക്കണം. മുദുദപ്വങ്ങംക്കു 
നാലീരട്ടിയും കഠിചദ്രപ്യങ്ങംക്കു എട്ടീട്ടിയും യോജിപ്പിക്കണം. 
ഏററവും കഠിനമായിരി ടന്നേതു വെള്ളം പതരുിന.വമടങ്ങുഴവണ്ട 
താണും അതിവഞ്ണൂം മധ്യ്യമങ്ങളുംയ ദ്രവ. 6൭൦൭. എടൃഗുണം വെ 
ള്ളം ചേക്കണം. കഷം (മൂന്നുകഴഞ്ചയുമുതല് പലംവരെ മരുന്നുകം 

ഒ പതിനാരറരട്ടി ചെള്ളംചേക്ണ്ട. തര മിനു ഃമല് നലുപലം 
വരെ എഴ്ഗുണംവെള്ളം യോജിപ്പി ണൈൌംം പ്രസ്ഥം (ഇടങ്ങഴി) 
മുതല്ഖാരി (൨൭ ഇടങ്ങഴി )വരെ വെക്കൂം നാലുമടങ്ങാകുന്നു വെ 
ള്ളം. കഷായം, സ്വരസം ഇവയില്, ടണ് ലുത്ിന്െൊ അംശം നാലി 

, ലൊന്നും ആറിലൊന്നും എട്ടി ചൊന്നും ആയിരിണെം, പാപി 
ചോ തൈര് വെള്ളത്തിലോ മോരിലോ ആയാല് കല്ലൃത്തിന്െഠ 
അംശം എട്ടി ലൊന്നായി രിഭണെം കല്ലയം വഴിപോലെ പാകംവല് 
ന്നതിനായിട്ടു വെക്കം ന,ലിരട്ട! ചേക്ണെം അഞ്ചുദപങ്ങഥം ക്ലു 
ട്ടേണട തായിവരുമ്പോഠം ഓോ ദൂവത്തിന്െറ അളവു സ്സ്റേഹത്ധി 
ന്രോതായി 9ഠിദണെം. കേപലം ദൂവമാണെങ്കില് സ്റ്റേഹം പാകംവ 
ല്ന്നതിനായിട്ടു സ്റ്റേഹത്തില് നിന്നു നാലിരട്ടികൂട്ടണം. വെള്ള 
തില് കല്ലും അരച്ചു ചേഃക്ണ്ടെ ദിക്കില് ജലം നാലിരട്ടിയായിഴി 
ണൈം യാതൊരുഃയാഗത്തില് കേവലം ക്വഠഥം പറയപ്പെടുന്നു 
വോ അവിടെ ക്വാഥദവ്യത്തിനു പറഞ്ഞ മാത്രയെ കല്ലൂത്രില് ഉ 
വഃ യാഗീി കണം കല്ലംകൂടാ തെപാചംച്െയയ്യുണ്ടദി ദില് വല 

മായ ദ്രവമായിരിക്കണം യോജിപ്പി പ്പൈടേണ്ടതുയാ തോരുദികടി 
ല് വൂഷ്യകല്ലം പറയപ്പെട്ട മാ അവിടെ ജലം നാലിരട്ടി യായിരിക്ക 
ണം ഒല്ലത്തിനുക്ഷ പുഷ ത്തിന്െറമാത്ര സ്ത്റേഹത്തിന്െറഎട്ടിമലാ 
ന്നാഷി ഠിശയുംവേണം. 

അരിഷ്ടകല്പനാ. 
൫ ഭവഷ്ുച് രകാലസ്ഥം(൫ ച്യംയത്സ.ധിതംഭര് വല് 
രസ വാരിഷ്ടക്ദൈസ്ക്കുപ്പോ ച്യതേഭേഷജാചിതം 
യദപകെപഷധാംബു ദ്യം സിര്ധംമദ്യംസആസവ$ 

. ആരിഷ്ടൂര് പേ ഥസാധ്യ8സ്യാത്ര ദുയാമ്മാനംപലോന്മ് തം 
യയാ ദവത്ങലിള് യാകമരേദ്ൂധ്യം ചി കാലമായി ഇട്ടിരിക്കു 

വൊ തൃ ഓഷധത്മിരന്റ ഓചിത്യരത്ത അനു സരിച്ചു ആ 
സവമെന്നം അരരിഷ്ടമെന്നും ഉള്ള ഭേദം പറയപ്പെടുന്നു യാതൊ 
രൌഷധധ. ചെള്ളതപിലിട്ട തരഗ്നിപാദംകൂടാതെ സാധി ച്ചെടുക്കു 
ന൯ുവൊ ഖഭതു തൃസവവമെന്നും മല്യമെന്നും പറയ പ്പെടുന്നു ആസ 

വം മദ്യത്തിമന്ഠ പര്യായമകോന്നു. അരിഷ്ടമെന്നു പറയുന്നതു ക 
ഷ്ധോയാിട്ടു അഗിപാകംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്ന മാകുന്ന. . ആസവ 

മൂ 



ത്തേയും അ ഠിഷ്ൂത്തിനേോയും അളവു ഒരുപലം ആകുന്നു. 
- അനു തമാനാരിഷ്ടേഷു ദവദ്രോണ്ടേതുലാംഗുഡം 

ക്ഷൌ്രംക്ജിപേല് ഗുഡാദദഭ്ധംപ്രക്ഷേപംദശമാംശകം 
വ്യാ-_അജവു പറയപ്പെടാത്ത ദിക്കില് അരിഷ്ടത്തിനു ഭവം 

൨൬ ഇടങ്ങഴിയും ഗുഡം ഒരു തുലാവൃയമാകുന്നു. ഗുഡത്തിന്െറ ആര 
വില് നിന്നു പക തി തേനും അതില് ഇടേണ്ട ഓഷധങ്ങാം പ 
ത്തിലൊന്നുമാകുന്നു. 

മൂ ത്തേയഭശിതരസ$സീധമുരപക്വമധുരദ്രവൈഃ 
സിഭ്ധ3പക്പരസഃസീഗുഃ സംപക്വമധുരദഷവൈഃ$ 
പരിപക്വന്നേസന്ധാനസമുല് പന്ന. ംസുരാം ജഗുർ 
സുരാമണ്ഡർപ്പസന്നാസ്യാത്തത$ കാദംബരീഘനാ 
ത3ദധോജ ഗ ളാജ്ഞേയോമേതംകോജഗ മാല് ഘന 

പക്ത3സാഫ്ൃതസാര സ്യൂസു രാബീജംച ടിണ്വകം 
യത്തലാഖ മ്ജൂരരസൈ$ സന്ധിതാസാഹിവാരണി 
കന്ദമൂലഫലാഭീനിസഃസ്റഹലവണാനിച 
യത്രവേഭിഷുയന്തേതല് സൂക്തമ ഭിധിയതേ 

വിനഷ്ടമളു താംയാതംമദ്യംവാമധുര(വ 8 
ഗുഡാംബുനാസതമതെലേനകന്മമുപഫലെൈസഥാ 
സന്ധിതംച മൂതാംയാതംഗുഡ സൂക്തം പ്രചക്ഷതേ 
ഏവ ദമവേക്ഷു സൂക്തംസ്വാല്മൂദ്വീകാസംഭവംതഥാ 

തുഷാംബുസന്ധിതംങ്ഞേയമാ൭മെധിദചി തെയ്യ വൈഃ 
യവൈസ്്കുനിസ്റ്ുഷെടപകൈവസാവീരംസന്ധിതംഭവേൽ 

കുല് മാഷധ്യാന്ക്യമണ്ഡാഭി സംദിതംകാഞ്ചികംവി'ദു8 
ശണ്ഡാകീസംധിതാജ്തേയാമുലകൈ സഷപാദിഭിഃ 

വ്യാ-- അഗ്ധിപാകംകൂടാതെ മധുഠദപ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാധി 
ച്ചൊട്ു ഒന്ന മിനു ശീതരസഃ സിധു വെന്നുപേര് ആഗ്നിപാകംകൊ 
ണ്ടു സാധിച്ചെടു ന്ന മധു 008 പ്യങ്ങംക്ക പക്വരസഃ സീധു വെ 
നനുപേര്. വെ തചാഠരില് ന ന്നെടു ദടന്ന വെള്ളത്തിനു സുരാഎ 
ന്ുനുധപര്. ആ വെക്കുതതിമന്റ തെളി ദഭ മണ്ഡതമന്നുഃപര്. തതി 
ള്നിന്നും കൊഴുത്തതിനു കാദംഖെരി എന്നുപേര് പക്വമായിരിക്കു 
ന്നതിനൌ സാരത്തിന്നു സുരാബീജം ഏന്നും കിണ്വകം എന്നും 
പേര്, താലഖജ്ജുരരസങാളില് നിന്നം എടുക്കുന്നതു വാല്ണിയാ 
കുന്നു കിഴങ്ങു വര് കായു ഇവയോടു എണ്ണൂ നെയ് മുതലായവയും 
ലവണങ്ങളും ചേത്തു ആസവംപോലെ എടഴുക്ടന്നതിനു സൂകരം 



മു 

എന്നുപേര് നഷ്ടമാക്കിഎടുക്കു ന തനു മദ്യമെന്നുഃപേര് മ്ധുരദ്രവ്യ 
നഷ്ടമാക്കി എടുകടന്നതിനു ചുക്രമെന്നുഭപര് ശക്രെയും വെള്ളവും 

തൈലവും കന്ദമൂലഫലങ്ങളും ചേത്തു പിളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തിനു 
ഗുഡന്മു ദതം എന്നുപേര്. ഇപ്പകാരംതന്നെയാണ്' കരിമ്പില് നി 

ന്നു ഇക്ഷയസൂക്തവും, മുന്തിരിങ്ങായില് നിന്നു മൂദ്വീകാസൂക്തയും ഉ. 
ണ്ഭാകുന്നതു പച്ചുയരി മഞ്ഞു വെള്ളത്തിചിട്ടു എടു കുടന്ന മിനു യവ 

സൂക്തം എന്നുപേര് തൊലിപോ ടിയ യവമിട്ടു പാകംചെയ്യടു 

കടന്നതു സൌധീരമാകുന്നു. പകുതിവേകിച്ച ധാന്യങ്ങളുടെ മ 

ണ്ഡ തുടങ്ങിയതിനു കാഞ്ചികമെന്നുപേര് മൂല ചങ്ങളും കടുകതുട 
ങ്ങിയവയും ചേത്തു പുളിപ്പിക്കുന്നതിനു ശാണ്ഡാകീ എന്നുപേ൪. 

തട 



നീഠവപ്രയോഗങ്ങംക്ലടി അടങ്ങിയ 

ശാട്ടാധരസംഹിതം, 
സാരദീപി കാ്വ്യയാ വ്യാഖ്യയം സഹിതം. 

ഏം ളം 

കഷറയശകം പന: 
൫.-.--്ഞ്ത ൭ 99: 

പത്ചെകഷാജങ്ങറാ. 

മുലം _ അഥാത്ര സ്വരസ$ കല്ല ക്വാഥശ്ചഹിമഫാണ്ടകൌ 
ജ്ഞേയാ കഷായാ പടെഞ്ചതേ ലഘവസ്യയ്യുഥോത്തരക 

ല്യാഖ്യാനം. ഇവിടെ കഷായഭേടങ്ങളെപ്പറഠി പറയുന്നു സ്വര 
സം കല്ലും ക്വാഥംം ഹിമം. ഫാണ്ടം എന്നു അഞ്ചുവിധം കഷാ 
യങ്ങറം പറയലപ്ലെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവ യഥോത്തരം ലഘൃക്കലാകുന്നു 

അതായതുസ്വരത്തെക്കാഠം കല്ലകഷായം ലഷഘുവാകുന്നു രില്ല്ുത്തെ 

കാറ ക്വാഥകഷായം ലഘുവാകുന്നു മംതിന്മണ്ണം ക്വ-ഥത്തെക്കാ 

ഉം ഹിമവും ഹിമതത്തക്കാം ഫാണ്ടവും ലഘുവാകുന്നു ജഠാരാഗ്നി 

രോഗംകൊന്ദെ എടുപ്പും ദഹിക്കുന്നതിനെ ലഘു എന്നുവ്യവഹരി 
കടന്നു കഷായം ഫ്ുന്നു പറയുന്നതു ക്രിയാഭേദദന മേല്പറയപ്പെട്ട 

അഞ്ചയവിധ കഷായങ്ങാംക്കുംകൂടിയുള്ള ഒരു പൊതുവായ പേരാകു 
ന്നു. ഈ കഷായദഭദങ്ങളെപ്പുറഠി വാശടാചായ്യന് ഇങ്ങനെ പ 

റയുന്നു:__ 
ലകഷായയോനയ$ പഞ്ചരസാലവണുവജ്ജിതാ$ 
രസഃ കല്ലൂ ശൃതര് ശീ ത ഫാണ്ടഃശ്ചതിപ്രകല്പനാ$ 

പഞ്ചചൈവകഷായാണാം പുധയ്യംപൂവ്യംബലാധികഠഃ 

കഷായദയാനികറം ഒര്ചോയുള്ളൂ. എന്നും ലവണംഉപേക്ഷിക്്പൈ 
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ആണ്' വാശടന്െറമതം എന്നു പ്രത്യക്ഷമായ 
പ്പോ മധുര, അമൂം തിക്തം കടും കഷായചലവണങ്ങളായ ഷഡ്ധാസ 
ങ്ങഥില് ലവണുംമാത്രം ജലസംയോഗത്തില് ലിനമാകുന്നതുകൊ 
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& 
ടം 

ണ്ട അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണു ചെയ്യതു (൫പ്ൃത്മില് ഉദ്ധരിക്ക 
പ്പെടുന്ന സാരഭാഗമാണ് കഷായം എന്നും, തന്നിമിത്തം അതി 
നൌ അഭാവത്തോടുക്ൂടിയ ലവണം ൭യോനിയാണെന്നും ഹേമാ 
ദ്രി പഠയുന്നു ഈ അഭിപ്രായമതെത ഈശാനന് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാ 

. ഓിക്കുന്നു കഷായസ്യയോനയ ആകരാലവണവജങ്ജിതാ മധുരാദയഃ 
പഞ്ചരസാ$ തേദഭ്യാദയകഷായാഭ സ്വരസാദയ$ പഞ്ചസംഭവ 

ത്തി കഷായത്തിന്െറ യോനികഠം അല്ലെങ്കില് ഉപ്പയതിസ്ഥാനങ്ങ 
€ം ലവണംകൂടാത്ത മധുരാദികട്പായ അഞ്ചുരസങ്ങഷാണ് അതുവി 
മിത്തമാണ്' സ്വരസാഭികളായ അഞ്ച്യ കഷായഭേദഞാറം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കുന്നതു ചരകാചായ്യു ന്െറ മതം ഇങ്ങനെയാണ്. 

യന്ത്രപ്പപീഡന്മദ്രപ്യംസഃ സ്വരസളഉച്യതേ 
യര്പിണ്ഡര് സാദ്രപിഷ്ടാനാം സഭല്ലൂഃ പരികീത്തിത 
ഖഫൊതുക്വഥിതംദ്രവ്യം ശൃതമാഫ്രുശ്മികിത്സകാ$ 
ആപോത്ഥിതംനിശാധൃഷ്ടം രേഠയസ്ഥംശീതമുച്യതേ 
ചുള്്റമുഃഷ്ണുനസംയുക്തം തല് ഫാണ്ടമഭിധീയതേ? 
സ്വഠസ എന്നുക്കൂ വ്യല്ലത്തി കൊണ്ടു പച്ച തുന്നുകമടെ യ 

ത്്രത്തിലിട്ടു ഇടിച്ചുപിഴിയൂ:ബാഠംകിട്ടുന്ന സരരത്തിനു സ്വര 
സമമെന്നുള്ള അഭിധാനം അന്വത്ഥമായിരിക്കുന്നു. പച്യായിട്ടു 

അരരച്ചുരട്ടി യടുക്കുന്ന പിണ്ഡ (ഉര) കല്ല മാകുന്നു കലയതി ഇ 
തി കല ഹ്എുന്നുള്ള പുന്ന മാണ്ട അരയ്ക്യൂട സ്വാറം ഒഷധങ്ങളു 

ടെ രസശുണപരമാണുക്കറം സാകഃല്യന കലന്നുഃപാകുന്നതു കല്ല 

സംജ്ഞയും അത്ഥ യാജനയെചെയ്യുന്നുണ്ട് . ശ്രപണാച് ശൃര.8? 
എന്നു വ്ലൂല്പത്തിഷുള്ള ശൃതപദം അശഗ്നിപാകത്തഠല് ഗുണലാഭമു 
ള്ളതെന്ന തരത്ഥത്തില് യോജ്യമായിത്തന്നെ ഇരി ഒന്നു. “സലി 
ലാഭിഷവണൈദശീതസ്സമ ത്വാചചശീര ട"എന്നുപ്ലുല്ലത്തിചെയ്യാ 
വുന്ന ശീ തമപദം ജുലത്തിചിട്ടു വച്ചി ന്നു രാത്രി യിരു മഞ്ഞുകൊള്ളി 

ച്ചു തണുച്ലി ന്ന പ്രയോഗത്തിനു ഗതിയെ നല്കുന്നുണ്ട്. “അ 
നായാസഡധിഷ്യന്നതവാല്ഫാണ്ട?? എന്നു വ്ലൃപ്പത്മിഷുള്ള ഹഥാണ്ടെ 

ശബ്ദം പൊട്യാക്കി ചൂടു വെള്ളത്തില് കലതയിയതു എന്നുള്ള തര 
ത്ഥ തിനു അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു. മേല്പറഞ്ഞ അരഞ്ചുവിധ ക്രിയ 
കളിലും ലവണം പ്രവേശയോഗ്യമല്ലാത്തതിനാല് തൃ ചായ്യുന്മാര് 
അതിനെ ഉ ഭപകലിച്ചതു ന്യയേമായിത്ത്നെ ഇരിക്കുന്നു സ്വരസ 
കല്ലനയിൽ ലവണുത്തെ കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞു രസമെടുക്കുന്നതിനുസാ 
ധീക്കഷില്ല ഏ്കതെന്നാല് അതിനു ശുഷ്ണഗതിയില് മാത്രമേ രൂപമു 
്ഭാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് കല്ലുമാക്കി എടുക്കാമമാ എന്നു പരീക്ഷി 
ച്ചാല് മറവള്ളൂവസ്ത്ുക്കംപോലെ ജലാഭിദ്വങ്ങളില് നാവഞ്ു കൂ 



രി 

രൂട്ടിയെടുക്തത്തെക്കവണ്ണണം ഇരിക്കുന്നില്ല ദവസംയോശഗത്തില് തല് 
ലിഞ്ഞു ദൂവഃത്താട്ട ലയിച്ചുപോകുന്നു അതിനാല് കല്ലുശബ്ദംത 
ന്നെ തതിനാണ്ടാകുന്നില്ല അശഗ്നിപാകംകൊണ്ടു ഒഷധദരപ്യങ്ങളി 
ലുള്ള അന്തസ്സ്റാരങ്ങളെ ജലത്മില് ഇറക്കിയെടുക്കുന്ന ക്വാഥ(ശ്ത 
തികല്പന യിലും ലവണത്തിനു ശബ്ദ മില്ല. ശീതപീയുങ്ങളായ ഒ൭ 
ലേധങ്ങം കൊണ്ടുപിത്തശമനാത്ഥപ്പയോഗമായശിതകഷായത്തി 
ലും വിലീനത്വം കൊണ്ടും ഉഷ്ണ്ണവീയുത്വംകൊണ്ടും ലവണത്തിനുപ്ര 
വേശോപായമില്പ ഫാണട യിലും ഓഷധങ്ങളുടെ സമസൂഭാഗങ്ങ 
ഉം ചേരുന്നതല്ല ഏന്നാല് ലവണം സവാവയവമായിട്ടാണ്' ജല 
രുമില് ലയംപ്രാപിക്കുന്നതു തഅരതിനാല് അതിലും ആഅരതിനുപ്രയോ 
ഗാഗത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല: ചുധൃംപൂവ്യം ബലാധികാ$? എന്നുള്ളവാ 
ശടവചനത്തില് മുഃന്പമുഃമ്പ പറഞ്ഞവ ബലം ഏ്ഠിയപ എന്ന 
ല്ലാതെ എല്ലാംസമബലങ്ങറം അല്ലെന്നുള്ള അത്ഥം പ്രയുക്തമാ 
യിടിക്കുന്നു. ഫാണ്ട ത്താം ശീതകഷായവയും അതിനെക്കാം 
ക്വാഥകഷായയും അതിനെക്കാഠം കല്ലുകഷായവലും അതിനെക്കാ 
€ം സ്വരസകഷായവും ബലവത്തരക്ളണെന്നാണ് അദ്ദേഹ 
ത്തിന്െറ ഒരഭിപ്രായം ഇതുതന്നെയാണ് യഥോത്തരം ലഫുഥക 
ജഠണെന്നു വാക്യാന്തരത്താല് മുമ്പറഞ്ഞതിെറയും തല്ലും. 
മൂ... അവിതാതമല് ക്ഷണാകൃഷ്ടാദ്രല്യാല്ക്ഷുണ്ണൂല് സമുഭധമേല് 

്യ്രനിഷ്ണീഡിതോയര് സരസ സ്വരസമച്യതേ വ 

കുഡവംുമ്ല്്റി തം ദ൫വ്യംക്ഷിപ്പുംചദ്വിഗുണേജലേ വം 

അഹഫോരോത്രംസ്ഥിതംതസ്താദ് ഭവേദപാരസളത്തമ$ ) 
ആദായത്ുഷ്ടുദധ്യം വാ സ്വരസാനാമസംഭവേ ലം. 

ജലേഷ്ടഗു ണിഭതസാധ്യം പാദശ്'ഷ്ടംചഗ്ൃഫ്ൃതേ ന് 
സ്വരസസ്വഗു അത്വാച്വ പലമദ്ധംപ്രയോജയേല് 
നി$ശോഷിതംചാഗിസിഭര്ംപലമാത്രംരസംപഹിബേല് 
മധുദശവതാഗുഡക്ഷാരാങ്ജീരകംലവണംതഥാ ) 
ഫ്ലൂ തംക്കൈലബ്വേചൂള്്്റാദിന് കോലമാത്രാന് രസേക്ഷിപേല്! 

വ്യാ. പച്ചമരുന്നു കചെ പഠി ച്ചെടുത്ത്ളടന് ചതച്ചു തുണിലിയിട്ട 
പിഴി മഞ്ഞടുകൂഭന്ന രസംസ്വരസമാകുന്നു, ഉണക്കമരുന്നുകപൊ 

ടിച്ചു നഴിയള്യവാക്കി (ര'പലം)എടുത്തു ഇരട്ടി മപക്ളൂത്തിലിട്ട ഒ 
ര പകല്യംര തരിയും (ഒരുദിചസം) വചിരുന്നശേഷം എടുക്കുന്നു 
തും വിക$ല്പന ഉത്തമമായ രസകല്പയതന്നെയാണ്” പച്ചമരുന്നു 

കറംധിട്ടാ തുവരുയ്വോറം ഒണങ്ങയതും സ്വരസങ്ങളില് ഉപയോ, 

ഗ്രിക്കാഖുനണ്നതാണ്, ഉണുങ്ങിയവയെ എടുഗുണം വെള്ളത്തിലിട്ടു, 
അഗ്ധിപാകും കൊണ്ടു നാലൊന്നാക്കി എടുത്തും ഉപയോഗിക്കാം 



വം 
4 

സ്വരസമായിത്തന്നെ എടുക്കുമ്പോം അതിന്നു ഗുരുത്വംകൂടിയി 
രിക്കും എന്നുമുനുപഠഞ്ഞുവഭല്ലാ തരതുന്മിമിത്തം പരപ്പുലം അതാ 
യതു ഉഴക്കില് പകതി ഒരുനേരം കുടിപ്പിക്കാം അഗ്ധിപാകംകൊ 
ണ്ടു രസാശോഷണം ചെയ്യിടള്ള കഷായങ്ങഴം ഒരുപലം (ഉഴ കദ)ഭ 
അനേരം കുടിക്കാവുന്നതാണ് തേന്, പഞ്ചസാര. ശക്രെം ക്ഷാര 
ഞ്ങഠം, ജീരകം. ഉവ്വും നെയ്, എണ്ണും കൂള്്റുങ്ങം മുതലായവ ആ 

നു പാനങ്ങളായി ഒന്നരക്കഴഞ്ചുവീ ചം ചേദമെപ്പുടാം ഇതു സ്വര 
സങ്ങളില് ചേക്ണ്ടെുന്ന അനുപാനവിധിയാണ്. 

ക്വാഥകല്പനാ 
മൂ.- പാനീയംഷോഡശഗുണംക്ഷയദദ്ണ്ുദ്രവ്യപലേക്ഷിപേല് 

മുല്പാത്രേക്വാഥയേല്ഗ്രാഘ്യമഷ്ടമമാംശാവശേഷ്തം 
തജ്ജലംപായയേദ്ധിമാന് കോഷ്ണ്ണമുദ്വഗ്മിസാധിതം 
ധൃത കവാഥദകഷായശ്ച നിഷ്യയ ഫ3സനിഗദ്യതേ. 
ആഹാരരസപാകേചസഞ്ജാംതദ്വിപലോന്മിതം 
വൃദ്ധവൈദ്യോപദേശേനപിബേല്ക്വാഥംസുപാചിതം 
കവാഥെക്ഷിപേല്സിതാമംശൈശ്ചതുത്ലഫ്ടമഷോഡരെശ്ച 
വാതപിത്തകഫാതംകേ വിപരീതമമധുസാമൂതം 
ജീരകംഗുശ്ശുലുംക്ഷാരംലവണഞ ശിലാജതു 
ഹിംഗുത്രരകട്ട ൭ംചൈവ ദപാഥേശാഃ ണാന്മിതംക്ഷിപേല് 
ക്ഷിരംഘ്ല മംഗുഡം൭തെലം മൃതം ചാന്യദവംതഥാ 
കല്ലുംൂമ്മ്്റാദികംക്വാഥേ വക്ഷിഭപല്കഷ്മസമ്മിതം 
അപിധാവമുഃഖപാത്രേ ജലംദുജ്ജരതാംവ്ര ജയ 
തസ്തരാദാവരണം തൃ ദത്വാകപാഥാദി നാം ധിനശ്ചയ$ 

൨0--ഒരുപലം മരുന്നു ചതച്ചു പത്ചനാവഗുണം അതായതു പ 

തിനാവപലം വെള്ളത്തിലിട്ടു മണ് പാത്രത്മിലാക്കി മുദവഗ്ികൊ 
ണ്ടു കാച്ചവിക്ക൨9ി എട്ടി ലൊന്നാ ടി അതായതു ര ബുപലമാക്കി 

ശേഷിപ്പിക്കുക പതിനാവ പലംകൊണ്ടു പരമിതമായ അളവുസാ 
ധനമാണ്. വൈദ്യശാസ്ത്രരങ്ങളില് പഠയദപ്പുട്ടക്ടേളപ്രസ്ഥം ൧. 
തിനാല് ഒരുപലം ഓഷധം ഒഠിടത്ംഴിവെള്ള തമില് ഇട്ട കുവ൨ക്൭ 

രണ്ടു തുടമാക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കഷായ ദല്പനശാസ്്രസിഭ്ഥമായ 
താകുനഈ കഷായര്വെമചെറ ചുടോടെകുടിപ്പിക്കക ശ്ൃൃതംചക്വഠ 

ഥം. കഷായം നിയ്കൂഹം എന്നു ശബ്ദത്ഭറം കഷായശബ്ദദത്തി, 

ഷെ പയു യപടങ്ങ കുന്നു വൃദ്ധ വൈദ്യയസ്മ്മയമായി വേഖ്ഭവി 

ധം പാകം ചെയ്യുപ്പെട്ടട്ടുള്ള കഷായത്തെ ൭ഫഹാരരസംവഴിയാം 

വണ്ണം പചിച്ചു ഫ്ന കണ്ടമശഷം രണ്ദപലം കടിപ്പിര്ജക പ്പ 

ഞ്ചസാരമേമ്പൊടിയാക്കുമ്പോഴം താഴെപ്പുറയുന്നന്വമകം ഒന. 



പാമ) ച 

അരിച്ചിരിേണ്ടെതാണ്വാതത്തില് നാലിലൊന്നും പിത്തത്തില്, 
ഏട്ടിലൊന്നും കഫത്തില് പതിനാറഠിലൊന്നും അംശങ്ങളായി രി 
ക്കണം ഇതു കഷായദ്രവ്യത്തി ശെ തൂക്കത്തില് നിന്നുള്ള അംശത്മ 
മാണ് മുമ്പാഞ്ഞ കഷായദ്രവ്യം ഒരുപലം എന്നമതത്തെ അനു 

സരിച്ചുവാതരോഗത്തില് മൂന്നുകഴിഞ്ചും പിത്തരോശത്തില് ഒന്ന 
രഴെഞ്ചും കഫരോഗത്തില് മുഴ കഴഞ്ചും പഞ്ചസാര അനു 
പാനമായി യോജിപ്പികാം തേന് അനുപനമാകുമ്പോഴം ഈ ഖി 
ധി വിപരീതമാകുന്നു അതായതു വാതരോഗത്തില് മുദഓാല് കഴ 
ഞ്ചും പിത്തരോഗത്തില് ഒന്നരക്കഴഞ്ചും കഫദരാഗത്തില് മൂന്നു 
കഴഞ്ചും തേന് അനുപാനമായി യോജിപ്പിക്കണം ജീരകം. ഗു 
ലും ക്ഷാരങ്ങം, ഉപ്പ, കന്മദം,കായം. ചു മുളകുതിപ്പുലി ഇുച 
കഷായത്തില് മുക്കാല് കഴ ഞ്യുവീ മം മേമ്പൊടിയാക്കുക പാല് .൭൩ 
യ്, പരിയന്ശക്രെ, എണ്ണും ഗോമൂത്രം ഇവയും ഇവകൂടാമെ യ 
ഥാദരോഗം അനു പാനമായി ചേക്കേനണ്ടെതായ അന ദ്രവങ്ങളും ആര. 

രച്ചുംപൊടിച്ചും ചേകേണ്ടെന്ന ഓഷധങ്ങളും മൂന്നു ൭ഴഞുവിതം 

യോജിപ്പിക്കണം കഷായപാത്രം അടച്ചുതീയെരിച്ചാല് അടപ്പില് 
നിന്നും സ്വേദജലംവിണു കഷായജലത്തിനൊ സ്വഭാവത്തിന്നു 
മാററമുണ്ടാവാന് ഇടയുള്ളതു കൊണ്ടു അടയ്്കാതെ തി യെരിച്ചുംണു 
കഷായം കുവക്കേണ്ടതു കഷായജലധും പാത്രവും ആറിതതഞ്ങത്ത 
ശേഷദമ അടയ്ക്കുവാന് പാടുള്ളു എന്നു പ്രത്യേകം തരറിഞ്ഞിരിക്േഖ 
ണ്ടതാണ്” സ്വരസ്ധാദി കല്പന യെയും മാത്ര യെയുംപറദിചാശടത 
ന്ത്രങ്ങജളില് പഠഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗ കൂടി ഇവിടെ ഉഭ്ധരിച്ചുകാണിക്കു 
ന്നതു സന്ദഭോചിതമായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ചുതിനാല് അങ്ങ 
നെ ചെയ്യുന്നു. 

** സദ്യ സമദ് ധൃതക്ഷുണ്ണാദ്യഃ സ്രഃവല് പടപീഡിതാല് 
സ്വരസ$ സ സമിദ്ദിഫ്ടൂഃ ല്ല പി ഷ്ലാ(വപ്പൂത 

കുള്ള്്ോപ്പുരഭശൃൂരര് ക്വാഥ ശീതാരാത്രൌ്രദ വസ്ഥിത$ 
സദ്യേ.ഭിഷു തപൃതന്്ു ഫാണ്ടസ്യ്മാന കല്പന 
യുജ്ജ്യാ ദപ്്യാ ധ്യാദിബലത സ്്ഥാചവചനംമുനേ$ 

മാത്രായാന വ്ൃവസ്ഥാസ്പി വ്യയധിം കോഷ്ടം ബലംവയ$. 
 ആലോച്യദദശ കാലൌചയോജ്യാതദ്വച്കല്നാ ം 

മധ്യം ലം നിദ്ദിഷ്ഠം ത്ര € റ 

[ പേംസ്യൃസ്യക്ഷമാലോഡ്യം തദ്രവ സ്യ ചലത്രയേ വ 

പല്ല 8ധ്യപചേകുയ്യാല് പ്രസ്ഥാദ്ധം പാര്ശേഷിതം * 
 ശീതംപലേ പലൈ ഷഡ് ഭിശ്ചമഭശ്ചതതമോപരം? : 

സ്വസേം കുടിക്കുന്ന ദിചസസംതന്നെ ഖഠിച്ചെടുത്തുഇടിച്ചു യൂ] 

ന. 



ലഴസ൬-2 

യില് വച്ചുപിഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന രസംസ്വരസമാകേന്നു.ഉ ണെകമരുന്നു 
ക€ം വെള്ളത്തിലിട്ട കുതിതെമെടുത്തു തരരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതു കല്ലുമാകു 
ന്നു. വെള്ളംവി്ിനനമ്്കാതെ ഉണക്കിപ്പെടിച്ചു നേരിയ ഇഴയു 
ള്ള തൂണിയില്ക്ൂടി ശീലപ്പ്യൊടിയെടുക്കുന്നതു ൂള്ല്റ്റാാകുന്നു. “സൂ 
ക്ൂതാന്മവച്ൃതചുട്ട്്3 ഫ്യന്നു ചുണ്ണ്ൂശബ്ദ തിനു സംഗ്രഹം യി. 
രുക്തിച്ചെയ്യുന്നു. അഗ്നിപാകം കൊണ്ടു തരഷ്ണമായ ഓഷധത്തില് 
നിന്നു രത്ത്തെ ഉഭ്ധരിക്കുന്നതിനു ശ്ൃതം എന്നു പഠയപ്പെടുന്നു. 
സംഗ്രഹത്തില് വാശടന് ശൃതവിധി യെപ്പുറഠി പഠയുന്നതു ഇങ്ങ 
നെയാണ്”. **സതുദഭദ്യാന്വ്യൊഷധാന്പയണുശോ -ഭേദാമി തപാ ചേര 

ദ്യാനിച്ചച്രേദ യിതവാ പ്രക്ഷാജ്യോദകേനത്തു ചൌ രൂക്ഷായാമധ8 
പ്രതിലിച്ലായാം താര്രായോ .മുന്മയാന്യ തമസ്ഥാല്യാം സമാവാച്ചു 
ഖലെഹ്വല്പപാനീഷശഗ്രാഹിര ഠ മൌോഷധാനാമാകലയ്യുയാവതാമുക്കര 
സതസ്യാത്താവദുദകമാസെച യഃച്ഛരാഷയേച്ചുരഥവഹ്നാവധി 
ൃത്യമഹത്യസമണസുഖോപവിച്ചൂട സവ്യതഭസതതമവലോകയന് 
ഭവ്യ ചവിഘട്ട യന്മൂദുനാപരിത  സമപഗച്ഛുതാനനദലനസാ 
ധയല് അവരുരയചസു പരി സ്തം യഥാഹസ്്ുശംചപ്രയുഞ്ജീയ?? 
ഓഷധങ്ങരളു അണ്മാത്രപ്രമാണങ്ബളായിനുവഷകികഴുകിവ്ൃത്തിയാ 
ക്കിഷ ചെമ്പു രകാദണ്ടാ ഇരിന്മുതകാരണ്ടാ മണ്ണ്ുകൊരണ്ടാ £റേറാ 
ഉണ്ടാക്കി പാത്രത്തിലിട്ട കണക്കിനുള്ള വെക്കുമൊഴിച്ചുഅടുപ്പി 
ല്കയറഠിവച്ചു ചുവട്ടില് മുദു വായി തിയെരിക്കുകയും തചികൊണ്ടു 
കഷ്ധായത്തെ മൂദുവായി ഇജക്കുകയും ചെയ്യുണം. കഷായം കരക്കു 

അ പരിചാരകന് അടുപ്പിനെക്കാരം പൊക്കമുള്ളതായ ഒരു ആ 
സനതയിലിരുന്നു കഷായം ഇളക്കേണ്ടതാണ്. ആസമയം ആ പറ 
ത്ൂതിന്രൊ ചുറവം ഗോക്കി പരിശ്വേധിക്കണം. . ഇള കടമ്പോം 
ഒഓഷധകഷണങ്ങളില് തട്ടി ചുററി പരത്തുക്കവണ്ണ്ും തവിയെ ച 
ലിപ്പിക്കണം. വെജും കണമടിനു വററിയെന്നഠിഞ്ഞെ ഉടന് കഷാ 
യെ ഇൂറക്കിവച്ചു തുണിയില് ആിച്ചു ചെരചൂടോടെ കുടിപ്പി 
കഴക. 

പല്ലേഷായമുണ്ടാക്ക ബ്പോഠം വെള്ളവും പാലും ഒന്നിച്ചു ചേ 
തത്തു പചിക്കരുതു അങ്ങനെയായാല് ഓഷധരസം മുഴുവന് ഇറങ്ങ 
കയില്ല. വെള്ളത്തില് ഒയഷധങ്ങല്പിട്ട രസ്ാഹരണം ചെയ്യുദശ 
ഉംം തരതില് പാല്ചേത്ുതു കുരക്കി പാലാക്കി കുടിപ്പിക്ക കയാണ് 
വിധിപ്രകാരം വേണ്ടത്. ശീത കഷായത്തിനു കഷായദ്രപ്യം ജല 
ത്യിചിട്ടു' അഗ്ിപാകം കൂടാതെ എച്ഛാ രാത്രികളിലും തുറന്നുവച്ചു 

. മൂ കൊള്ളി ച്ചെടുക്കണം ഫാണ്ടകഷായത്തിന് ഉഷ്ണം ഭസി ക്ഷു 
ടൂ്്ാഭ। ഷൂതം പൂതം ഫാണ്ടു ടി, എന്നുള്ളതു സംഗ്രഹവലയപ്പു. 

ലി 



ഷ്. 

കാരം ഉണ മമെരിന്നുകഠം ഇടിച്ചു ചൂടു രവള്ളത്തിലിട്ട്' അരിച്ചെ$. 
ശ്േണ്ടെതാകുന്നു. രോഗത്തിനും രോഗിക്കും ബലം ക്ീടിയിരിക്കുന്ന. 

അവസ്ഥയില് മാത്രമാണ് സ്വരസം കുടിപ്പിദേണ്ടെത്. രോഗവുദ। 

രോഗി ധം മധ്യമബലതത്തോടുക്ൂടിയിരിക്കുമ്പോഠം കല്ലുകഷായവും: 
ശൃതദഷായയ്യം കുടിപ്പ് ദേണ്ടെ താണ്. രോഗവും ഠാഗിയും അല്ല 
ബെലത്തോടുക്ണടിയിരിക്കുമ്പോഠം ഫാണ്ടെകഷായങ്ങറം കുടിപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാകുന്നു. ജ്വരത്തില് സ്വരസ കഷായം കടിപ്പ്ിക്കുവാ൯ പാട്ട 
ള്ളരല്ല. എ ഉന്ത്ന്നാല് ശീററഖുംഗുരുത്വമുള്ള സ്വരസം ജ്വരത്താ' 

ല് സ്വഭാവേന മന്ദാഗ്നിയായിരിക്കുന്ന ആമാശയശ തി ദ വിപര്ീ 
തമാകുന്നു. അതിന്മട്ടന്നം ഗ്രഹണിരോഗി ഒഴ ശീതഫാണ്ട കഷായ 
ങ്ങും അശഗ്രിമാന്മ്യരര്തച്ചെയുന്ന മാകയാല്ം ഉപയോഗയോഗു 
ങ്ങല്ല. വ്യാധിബചംംകോഷ്ഠബലം, ഭശകാലസ്ഥികഠം,വയസ്സു ഇ 
വയെ തമുലോചിച്ചാണ്' ചികിത്സാനിക്റ്റയം ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വ 
രസത്തിന്നു മധ്യമമാത്ര നാലുപലമാകനം. കല്ലുകഷായത്തിന്നു ക 
ല്ലദപ്യം മൂന്നുകഴഞ്ചും അതിനെ കലക്കുന്നതിനുക്ള വം മൂന്നുപ 
ലധുമാണ്'. ശൃതകഷായത്തിന്നു ഓഷധം ഒരുപലപും (പം എ 
ട്ടപലവും അരഗ്നിപാകംചെയ്യൂ ശേഷിപ്പി ക്കണ്ടതു രണ്ടുപലവുമാ 
ങ്. ശീതകഷായത്മിന്നു രൂപ ൦ ഒരുപലധും (൫വം ആദപപലധുമാ 
ണ് ഫാണ്ടകഷായ തില് ദ്രവ്യം ഒരുപലവും ദ്രവം നാലുപലവു 
മാണ്ട് മേല്പറഞ്ഞവയിള് ശൃതകഷായത്തെപ്പാറഠി. അല്പം പഠവാ 
നുന്ട് ഒരുപല ദൂവ്യം പ്രസ്ഥാര്ധത്തില് പചിച്ചു നാലൊന്നാക്കു 
അതിനാണ് വിധിച്ചിട്ടള്ളതു ഈ വിധിപ്പ കാരം പ്രസ്ഥാഭ്ധം ഏ 
ന്നത് ഇടുങ്ങഴിയില് പകുതിയാണ്” നാലുപലം അജുവുള്ള സാ 
ധനം കുഡബവും നാലു കുഡബം തഖരളവുള്ളസ ധനം പ്രസ്ഥവും 

ആണെന്നു അജവുരതു ദങ്ങെക്ചെക്കുരിക്കുന്ന മാനപടിഭാഷ യില് നി 
ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ നിശ അനു സി ന്പോഭം ഒരുപലം ൫ 
വ്യം എട്ടപലം ദ്രവത്തില് പച്ചിച്ചു രണ്ടപലം ശേഷിപ്പികേകണ്ടെ 

തായിരുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥ ഇപ്പേ,ഴ ത്തെ കഷായകല്പനച്ല; വിപരീ 
തമായിവരുന്നു ചിലടിശഖ്ല് ഇടങ്ങഴിയും ചിലദി ദില് ഒന്നേകാ 

ല് ഇടങ്ങഴിയും പമാണ് ക്വാഥഭല്പനയ്യം 3 മാജിപ്പിച്ചുകാണുനാതു 
ഇുങ്ങാന ചെ ന്നതി | പ്രാചീനകാലംമുതല് കേ ഒരു നിയമി 

ല്ല്ില് ഈ ധിതി എപ്പെടുന്നതല്ലായിരുന്നു ഇതില ഒറി 
നം യോജദയദാദ്ര; കുഡു വ്വാദിത്ഥഥാദ്രവംഎന്നുള്ളമതം ക്രിയാകു 

ശലന്മാരായ വൃ വൈദ്യന്മാര് അനു സഭിച്ചിരികണെമെന്നുക്ളുതു 
സാഭാധഖ്യമാണ്.. *ശ്ൃദതക്പാഥ്യസ്യത്വലം ദൂവസ്വഷോഡ്ധശപലം 

യീചത്വായ്യവദശഷ്യണി?” ്ആന്നുംമറവം ആചായ്ുന്മാര്ത്മനെ മു. 



൮... 

ക്തകകണ്ണാം പറഞ്ഞിട്ടണ്ടു്. ഇതിനെ ചരകാദികളും അനുസരി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. അതിണാല് ക്വാഥകഷായത്മിന്നു ഒരുപലം ദ്ൂപ്യം 
പതിന.൨പലം ദ്രവത്തില് ഇട്ട ക്വഥിപ്പിച്ചു നാലൊന്നാക്കി കു 

ടിപ്പിക്കുകത ന്നെയാണ്: സ്വീകായ്യുമായിട്ടുള്ളത്. നാലെ നാക്കു 
മ്പോംം കട്ടന്ന ന:ലുപലം ഒന്നായി കുടിപ്പിക്കുന്നതു മധ്യമ 
ബ ലകെരായ രോഗികഠംക്കു ഗുണകരമായി വരന്നതുല്ലാത്തതി 
നാല് ശാള്ഏ്ടധരന്െറ 6 അഷ്ടമാംശാവശേഷിതം? എന്ന പാ 
റം സ്വീകരിക്കുകയാണ്” നിരുപദ്വത്തിനു കുറേക്കൂടി ശരണമാ 

യിക്കാണുന്നത്. ലി 
വുടപാകകല്ലന. 

മൂ വുടപാകസ്ൃയകല്ലസ്യസ്വരസോഗ്ൃഹൃതേയര 8 

തരതസ്ത്ുപുടപാകഠനാംയുക്തിരത്രോച്യതേമയാ 

വുടപാകസ്വമാഃത്രയംലേപസ്യാംഗാരവള്ല്റ്റുതാ 
ലേപംചദ്വഗുലംസത്ൂലംകയ്യാദ്വാംഗുഷ്ടമാത്രകം 

കാശ്മരിവടജംബ്വാദിപത്െത്രെവ്വേഷ്ടനമുത്ത.മം 
പലമാത്രംരസോഗ്രാഹ,8 6 ഷമ. തൂംമധുകംക്ഷിപേല് 
എള ുള്ല്(ദവാദ്ട, സ്തൂങ്ഞേയാ സ്വര വൈബുധൈ$ 

വ്യാ-_വുടപാകകള്ലത്തില് നിന്നും സ്വരസം എടുക്കാനുള്ള 
യുക്തി ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നു. ലേപത്തിന്നു രരഗ്രിവള്ള്്റമുണ്ടാ 
കുമ്പോഴം പുടപക്വതയെ പ്രാപിച്ചു എന്നറിയണം. അതായ 
തു പുഠത്തു പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേപനദ്രവ്യമായ മണ്ണു അഗ്മിസം 
യേ. ഗത്താല് അഗ്നിയുടെ നിറമായി കാണുമ്പോ അതു വേണ്ടെ 
വിധം തപ്പമായി എ;ന്നഠിയണം. പ്ൃടപാകത്തിന്നുള്ള ഓഷധ 
ങ്ങളെ തരച്ചുരുട്ടി കുമിഴും പേരാല്, ഓവല് മുരുലായവയുടെ 
ഇലകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് അതിയനെറമിതേ ശീലമണ് ചെയ്യുണം. 
ഇങ്ങനെ ച്ചെയ്യേണ്ടതു രണ്ടംഗുലഘനത്മിലൊ പെരവിരലി 

വെറ ഘനത്തിലൊ ആയിരിക്കണം അതിനെഠശേഷം തീയിട്ട 

മേത് പ്രകാരം ചുട്ടെടുക്കുക. ആറിയശേഷം മണ്ണ്ൂകള ഞ്ഞു പിഴി 

ഞ്ഞെടുക്കുകം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രസം ലുടപാകരസം എന്നു പഠ 

ഡവപ്പെടുന്നു. തരതില് ത്രനുപാനമായി മൂന്നുകഴഞ്ചു തേന് ചേ 

ക്ണെം. കല്ലും ശുണ്ണുംം 8വം മുതലായവ അനുപാനമായി 

ചേക്ടമ്പോഠം സ്വരസത്തിനു പറഞ്ഞ കണക്കിനെ അനുസരി 

 ഒണെം. 
ഘൂൂതാദിര്,പ്പന. 

മ. ഫല 'ത0ണീക്ത്വഘതംവാരൈ ലമേവച 



നം 

ചതുഗുഃണദവേസാധ്യം തസ്യമാത്രാപലോന്മിതാ ലം 
നിക്ഷി പയക്വഥേയേത്തോയംക്വാഥ്യദവ്യാച്ചതുഗ്ണം 
പാദശിഷ്ടംഗൃഹീ തവാചസ്സ്റേ ഫംതേയൈവസാധയേല് 
ചതു ണംമുദുദവ്ൃയകഠിം നഷ്ടഗുണംജലം 

ച ു 

തരത്യന്്ര കഠിന്േദ്രഭവ്യനീരംഷോഡശകംമതം 
രഥാചമധ്യമേദപ്യേദഭ്യാദഷ്ടഗുണംപയ$ - 

കഷായത$ പലംയാവല്ക്കഷിപേല്ഷോഡശകംജലം 
ത്രൂ വം കുഡവംയാവഭള്വേദഷ്ടഗുണംപയ$ഃ 
പ്രസ്ഥാദിതഭക്ഷിപേന്നീരംഖാരീയാവച്ചതുഗ്ലൂണം 
അംബു ദവാഥര സൈയുത്രപൂഥക്ഷസ്ററേഹസ്യസാധനം 
ടല്ലസ്യാംശംതത്രദദ്യയാ ചൃതുത്വഥംഷഷ്യമഷ്ടമം 

ദു2ശ്ധധിരസേതക്രേകല്ലോ ദദയോഷ്ടമാംശക$ 
കല്ലുസ്യയസമ്യക്ചാകാത്ഥംതോയമത്രചതു ണം 

ദൂവാണിയത്രസ്ത്റേഹദയപഞ്ചാദീനിഭവന്തിഹി ല് 
തത്രാസ്സ് ഹസമായ്യാഫ്ുയുഥാപുവയംചതുശ്ശണം റ 

ദൂവേണകേവലേനൈവദസ്റ്റേഹ പാകോഭദവദ്യഭി 
തത്രാംബുപിഷഫ്ടുഃ ലല്ല,8സ്യാജജലംചാത്രചതുശ്ശൂണം 
ക്വാഥേനകേവലേ നൈവപാകോയത്രേരിതകവചില് 
കപാഥദവ്യസ്യകല്ല്യോപിതത്രസ്സ്റേഹപ്രയുജ്യതെ 

ഷി ത്ത സസധ്ചംംവ 
പു പല്ലസ്പൂയോസ്ത് ഹസ്മൃത്രതോയംചയൃഗ്ലണം 

സ്റ്റേഹനേഹാഷ്ടമാംശശ്ചധുഷ്ടുകല്ലുര്പ്രയുജ്യതേ. 
്യാ--ഏത തൈലയോഗങ്ങ ല്സ്റ്റേഹംകല്ല ദവ്യത്തില് നി 

ന്നും നാലുമടങ്ങു യോജിപ്പിക്കണം. സ്റ്റേഹത്തില് നിന്നും ദ്രവം നാ 
ലിരട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്െറ മാത്ര ഒരുപലമാകുന്നു കഷാ 
യര്ദ്ദ്യത്തില് നിന്നും നാലിരട്ടി ദവംചേത്തുു പചിച്ചു നാലൊന്നാ 
ക്ഷി ഒരതില് സ്റ്റേഹം ചേത്തു സാധിക്കണം. മൂദു ചീയ്യുങ്ങളായ ഒയ 
ബധങ്ങംതകണ്ടോകുമ്പോഴം കഷായഭ്രധ്യമാത്രയില് നിന്നും ൫വം 
ന്നാലിരട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. കഠിനചീയ്യുങ്ങളായ ഓഷധങ്ങറം 
0 കുമ്പോം ജലം എട്ടിരട്ടി യോജിപ്പിക്കണം. അത്യന്തം കു. 

അഅളായ ഒര്ഷധങ്ങം കൊണ്ടാകുമ്പോഠം വെള്ളം പതി, 

ിര്്ളി ചേക്കണം. തംതിന്മണ്ണംതമന്നെ മധ്യമവീയ്യുങ്ങളായ ഒ 
അധപ്പാകങ്ങളില് ജലം എട്ടിരട്ടി ചേക്കേണ്ടതാണ്. കഷം മു 
അഞ്ചുമുതല് പലം വരെയുള്ള മാത്രകളില് ജലം പതിനാറ] 
്ി ഭച്പക്കണം, അരതിനുമ൯ നാഴിവരെ രരളവുള്ള കഷായ 

പ്ലം കൂ ൭ 



വി 
ി 

്്യങ്ങളില് എട്ടിരട്ടി വെള്ളം ചേശ്ണെം,. ഇടകാഴ് (൧൬പചം൦) 

മുതൾ ഖാരി (൨൭.൮ ഇടഞാഴി)വമര വെള്ളം നാലു ടങ്ങാകന്നു. 
വെള്ളത്തിലോ കഷായശേഷത്തിലാ സ്വരസത്തിലോ വെവ്വേ 
വെഃസ്റ്റഹപാകം ച്വെയ്യൂഭമ്പാഴം കല്ലവ്യം സ്റ്റേഹത്തി 1] 

ലൊന്നും ആറിലൊന്നും എട്ടിലൊന്നും കണ്ട കണക്കാടി ചേക്ട 
ണം. പാലിലോ തെതര്വെള്ളത്തിലോ മോരിലോ സ്റ്റേഹപാദം 

ചെയ്യുമ്പോ സ്റ്റേഹത്തിന്ൊ എട്ടി ലൊന്നു കണക്കാക്കി കല്പം 
ച്ചേമണെം: കല്ലും വഴിയാംവദു  പ്രാകംവ ന്നതിനായി ജലം 
നാലയമടണ്ടണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്”. യാതൊരു സ്റ്റേഹയോഗകത്തി 
ല് അജയ 9വങ്ങം ചേഃക്ണ്ടെ തായിവന്നാല് അവ സ്റ്റേഹത്തോ 
ട സമപരിമാണങ്ങളായിരിക്കണം. കേവലം ജലത്ില് സ്റ്റേഹ 

പാകം ച്ചെയ്തുയാതണങ്കില് മുന്പു പറഞ്ഞത മണ്ണും ജലം സ്റ്റേഹ 
ത്തിനെറ നാലയമടങ്ങുണ്ടായി ദിക്കണം. കല്ലും വെള്ളത്തില് തരര. 

മയ കലദകയാണെങ്കില് രരവിട്ടെയും ജലം നാലുമടങ്ങുവേണം 
കേവലം കഷായര്്ൂവം ചേത്തു പാകം ചെയ്യുണ മെന്നു പറയുന്ന 
സ്ഥലത്തു കഷായത്തില് കൂട്ടിയ ഓഷധംതന്നെ കല്ലത്തിനും കൂട്ട 
ണം. കല്ലമില്ലാത്ത സ്റ്റേഹപാകത്തില് കേവലമായ ദ്രവം കൂട്ടണം. 
യാതൊരു സ്ത്റേഹപപാക യമില് പൃഷ്ണുദല്ലം പറയട്പെടുഴന്നാ രവി 
ടെ (8പം നാലരട്ടി ചേക്ണെം. പുഷ്ണുകല്ലം സ്റ്റേഹത്തില് ചേക്മ 
സ്വോ?ം സ്റ്റേഹമാത്രയുടെ ഏട്ടിലൊന്നു കല്ലമാത്ര യായിരിക്കണം. 

അരിഷ്ടാസവവിധി. 

മൂ__ രൂവേഷ്ടചിരകാലസ്ഥ ൂവ്യംയത്സംധിതംഭവല് 
ആസവാരിഷ്ടഭേദൈസ്റ്ൂപ്രോച്യതെദേഷഃജോചിതം 
യദപക്വൌഷധാംബുഭ്യാംസിദ്ധംമ്യൂര്സ ആസവ8 
അരിഷ്ട പപാധസാധ്യഭസ്യാത്തയോമ്മാനമ്പലോന്മിതം 
അനുക്തമാനാരിഷ്ലേഷ്ടവദ്രോണേതുലാംഗുഡം 
ക്ഷൌദ്ംക്ഷിപേദ'ഗുഡാദഭ്ധംപ്രക്ഷേപംദശമാംശകം. 

വ്യാ__വളരെനാഠം ഓഷധങ്ങംം ദ്ൂരപങ്ങളില് ഇട്ട വച്ചിരഃ 
നു സാധിച്ചെടു ഭേന്ന ഓഷധത്തിന്െര പ്രയോഗഭേദം അനുസ 
രിച്ചു അതിന് അരിഷ്ടമെന്നും ആസ വമെന്നും പേര് പറയലപ്പടു 
ന്നു. ഓഷധദ്രവ്യം അഗ്നിപാകം കൂടാതെ ദചങ്ങളില് ഇട്ടിരുന്നു. 
കഴിച്ചുവച്ചു പുളിപ്പിച്ചെടു കടന്ന മദ്യത്തിനെ ആസചമെന്നു പറ 
യുന്നു. ഓഷ ധങ്ങറം ൫വങ്ങളില് ഇട്ട് അഗ്നിപാകംതൊണ്ടു പച്ചി, 

ചച്ച അയ പം ജാര ചി ക... നി 
ക 



ചെ ഹ്ചാ 

വരമ്ടും ഒരുഃനാം ഒരു പലം സേവിക്കാം. അരിഷ്ടങ്ങളില് ദ്യ 

ഷധത്തിന്െറ കണക്കുകാം പറയാതിരുന്നാല് തരലിടെ ദൂവം പ: 
തിനാഠിടങ്ങഴിയും ഒരുതുലാം ശക്രെയും ചേക്കണെം. തേന് ശക്രെ 

യുടെ പദംതികണ്ടു ചേക്ണെം. അതില് ഇടേണ്ട ഓഷധങ്ങാം പ 

. ത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കണം. | 

മൂ. ഞ്ഞേയഭശി തരസ$ സീധുരപക്വമധു "ദ്ര വെഃ 
സിദ്ധഉപ പപരസ3സീധു3സമ്ച കവമധുര( ൨വെ$ 
പരിപക്വസിസന്ധാനസമുല്പന്നാംസുരാംജഗു$ 
സുരാമണ്ഡപ്രസന്നാസ്യാസൂത ാദംബരിഘനാ 
തദധോജഗ ജാജ്ഞേയാമേദകോജഗളാദ് ഘന 

പക്തസോഹ്ൃതസാര$ സ്യാല് സുരാബിജഞ്ചകിണവ ദം 
മത്തലേഖജുൂരരസൈഃസസ്ധിതാസാഹി വാരുണീ 
കന്മമൂലഫലാദീനിസസ്റ്റേഹലവണാനിച 
യത്ര വഭിഫ്യയന്തേതല് സൂ ഭതമഭിധീയതേ 

വിനഷ്ടമമു താംയാത.മദ്യംവാമധുരദ്രവഃ 

വിനലൂ;8സന്ധിതേയസ്തുത.ുക്രഭിധീയതേ 
ഗുഡംബുനാസതൈെലേനകന്മമുപഫലൈസുഥാ 
സന്ധിതഞ്ചാമൂതാംയാതംഗുഡീസൂക്തംപ്രചക്ഷതേ 
,വദമവേക്ഷയസു തംസ്യാ ന്മുദവകാസംഭവന്തഥാ 

തുഷാം ബുസന്ധിതംജ്ഞേയമാമൈവ്വിദലിതെയ്യുവൈ$ 
യവെവസ്തൂനിസ്തുഷൈടപ ക്വൈസൊൌവീരംസന്ധിതംഭവേ 
കുന്മാഷധായ്യ: ണ്ഡൊടിസന്ധിതങ്കാഞികംവിദഃ ല് 
ശണ്ഡാകീസന്ധിതാടങ്ഞയാമൂലകൈ$ സഷപാദിഭിഃ ി 

വ്യാ_മധുര(ദവങ്ങം അഗിപാകം കൂടാതെ യോജിപ്പിച്ചു 
ശീതമവി ജയമായിരിക്കുന്നത് “ശീതരസം സീധു?? എന്നുപറയല്പെ 
ടന്നു. പാംംവന്ന മധുര(പങ്ങംം അഗ്നിപാകംകൊണ്ടു സാധി 
ചൃതിന്ന ** പക്വരസ?ഃ സീധു? എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. വഴിടപാ 
ലെ പാകംവന്ന ചോഠററില് വെള്ളമൊഴിച്ചു വച്ചിരുന്നു അതില്; 

ളിയുന്നംതെളിയെ സുരാ എന്നു പഠയുന്നു. സുരയുടെ രുളി 
ഉയ പ്രസന്നം യെന്നു പറയുന്നു. അതില് നിന്നും കൊഴ ത്തതി 
ലം. ത എന്നു പായുന്നു. കാദംബരിയില് നിന്നും കൊഴു 

ന ന ജഗരുമെന്നു പറയുന്നു. ജഗജത്തില് നിന്നും കൊഴ്പ്പേ 
ദിയതിരന മേദകം എന്നു പറുന്നു. കാച്ചി വറഠിച്ചുതായ അതി 
നെറ സാരമമ്മ സ്പൂരാബിജം എന്നും കിണ്വകം ഏന്നും പാഠ 
1... അട ത്ത വ 0൦ രി ജപം ക പാ കം 



പം ൨... 
[റി 

ന്൯. താലഖജ്ജൂരരസങ്ങളെക്കൊട്ടെ സാധിക്കുന്നതു വാരണിയാ 
കുന്നു, കിഴതം', വേരും കായ ഇവയും ലവണങ്ങളും സ്റ്റേഹവും 
ചേത ദൂവമാക്കി പൂളിപ്പി ചെ ടുക്കുന്നതു സൂക്തമാകുന്നു. അതി 
തിന്നും പു മി കളുഞ്ഞെടുക്കുന്നതു മഭ്യമാകുന്നു, മധുരദവം നശി 

പ്പിച്ചടുക്കുന്നതു ചുക്രമാകുന്നു. പതിയള്ശക്രെയോട്ട എണ്ണുഡം 
അതിയ്മണ്ണ്ും കിഴങ്ങും വേരും ഫലവും ചേത്തു പുളിപ്പിച്ചതു ഗുഡ 
സൂക്ഷമാകുന്നു. ഇതിന്മള്്ും മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ഉകാണ്ടും കര.മ്പി൯ 
നീ ജകൊണ്ടും സൂക്തം ഉണ്ടാകാം, തണുത്ത വെക്കൂത്തില് തൊ 
ലികളയാത്ത യവമിട്ട പാകംചെയ്യാതെ എടുക്കുന്നതു തുഷാംബു 
വാകുന്നു തൊലികജഞ്ഞ യവമിട്ട രേഗ്ഥി പാകംചെയ്യോടുക്കുന്നതു 
സൌവിരമാകുന്നു, പകുതി വേകിച്ച ധാന്യങ്ങളട്ടെ തെളിക്കു കാ 
ഞ്ചികമെന്നു പേര് മൂലകതാളം കടുകു തുടങ്ങിയ ക്ഷാര(രവ്ൃങ്ങളും 
ചേത്തു പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന തിനു ശണ്ഡാകി എന്നു പേര്. 

ക്വാഥയോഗതുഃഴം, 

ക? ചാദിഗണക്വാഥം: 

മു ഗുളചീധാന്യകാരിഫ്ു രക്തചന്ദനപദ്മകൈ$ 
ഗുളുപ്യാടിഗണക വാഥര് സവജ_രഫ.രഃപ്ലതഃ 

[രി ടി ്യാ__ചിറാമുത് , കൊത്തമ്പാലരി, വേപ്പ് രക്തചന്ദനര്യ 

പ്രതുമുകം ഇവ കഷായം എല്ലാ ജവരങ്ങളും ശമിക്കും, ം 

ലു ക്ഷുദ്രാദിക ഥം. ) 

മു. ക്ഷദാകിരാതതിക്തംച ശുണ്ലീഛിന്നാചപചൊൌഷ്ണരം 

കഷായ ഏഷാംശമയേല് പീതാശ്ചാഷ്ടരവിധം ജ്വരം 

്യാ__.കണ്ട മരിച്ച. ന്ലവേ്പും ചിററമുതും ചുക്കും വു 

ഷ്ലൂരമൂലം ഇവ കഷായം എട്ടുവിധം ജപരങ്ങളും ശമിക്കും. 

ക€ംഫലാദിക്വാഥം. 

് ഫലാംബുദഭാര്ങിദിഃ ധാന്യരോഹിഷപപ്പുടൈ$ 

വചാഹരീതകിശുംഗി ദേവദാരുമഹൌഷമൈര്$ 

ക വാഥ3കാസം ജ്വരം ഫാന്തി ശ്വാസദ്ദേഷ്ഠഗളഗ്രഹാന്,. | 

പ്യ_കിഴും മുത്തങ്ങ ചെരതേക്കം കൊത മ്പാലരിം പ, 

പ്പടക: ല്ല വയമ്പു ഒഴു കക്കടഷ്ക്ുംഗ। ദേവതാരം ന ഇവകമ 

യു ചുമ ജപ്രഃ ശ്വാസം കഫം ഗള. ഗ്രഹം ഇവ ശമിക്കും, 



ചം 

ചിരി നിദിഗ്ധികാടികവാഥം. 
മൂ നിദിധ'ധികാമു താശുണ്ണി കഷായംപായയേല്ഭിഷകള് 

ള് പിപ്പലീചുള്ല്ററസംയുക്തം ശ്വാസകാസാദ്ദിതാപഫം 
പീനസാരചിവൈഖയ്യുശൂലാജീളലിറ്റുജ്വരഛിദം. 

൮0--പുത്തരിച്ചുണ്ടം അമൂതും ചുക്കും ഇവകഷായം തിപ്പുലിപൊ 
ടിച്ചുചേത്തു കുടിക്കുക ശാസം ചുമ അര്ഭിതം പീനസം ല്ചികേ 
ഴ വൈചയും ശുൂവ അഭി്്റം ജ്വരം ഇവശമിക്കും, 

വാശാദികവഥേം 
മൂ. വാശാക്ഷയദ്ാമു താ കഥ ക്ഷൌദ്രേണജ്വരകാസഹാ 

കാസഘ്ലു। പിപ്പുലീചൂദ്ട്്റയുക്ത ക്ഷാ ശൃതസൃഥാ 

വ്യ്യാ_-ആടദലാടകം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട അമൂതു ഇവകഷായം തേന് 
ചേത്തുകടിക്കുക ജവരം ചുമ ഇവശമിക്കും അപ്രകാരം കണ്ടകാരിച്ചു 

_ ്ടെ കഷായത്തില് തിപ്പുലിപ്പ്യൊടിചേത്തു കുടിച്ചാല് ചുമശമിക്കും 
പടോലാദിക്വാഥം. 

മൂ. പടോലംചന്ദനംമൃവ്യാ തിക്താപാഠമുതാഗണ$ 
പിത്തദ്ദേഷ്ടുജവരഛദ്ദി ദാഹകം പവിഷാപഫ$ 
വ്യാ--പടവലം, ചന്ദനം. പെരുങ്കരുമ്പം പുത്മരിച്ചുണ്ടവേ 

ര്ം പടേക്കിഴ ങ്ങ്, തംമുയ് ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം പിത്തശ്രേഷ്ട 
ല് പരം ഒരദ്ദിം ദാഹം. ചൊറിച്ചില് വിഷം ഇവയെക്കളയും. 

കണ്ടകായ്യാദിക്വാഥം. മു 

മൂ ണ്ട മാരീദ്വയംശ്ന്നീ ധാന്പ്യകംസുരദാരുച 
എഏദിട ശൃതം പാചനം സ്ാത്സവ്ൂജ പരവിഗാശനം 
ഖ്യാ_ കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, ചെവവഴ്ച തിനം ചുക്കും കൊത്തമ്പാ 

] ര, ദേവതാരം. ഇവ കൊണ്ടുള്ളുകഷായം പാചനമായും എല്ലാ 
% കളുയുന്നതാഴും ഭവിക്കും. ി 

| ര്യ ഹ. [7 ടു 
ളം പടോലാടിക്വാഥം, 

_മു-- പടടോലേന്്രയവാദാരു തരിഫലാമുസ്മൂഗോസ്മുരനഃ 
മശുകാമൂതവാസാനാം ക്വാഥംക്ഷൌദ്രയുതംപിബേല് 

28 മസതതേചൈവ ദ്വിതിയകതൃതീയകേ 
ാഹികേവാ വിഷമെ ദാഹപുവ്വേ നവജവരേ മി 

3 

ഭവലംം കുടകപ്പാലയരി, ദേവതാരം, ത്രിഫലം മ 
രിഞ്ഞില്, ഇരട്ടിമധുരം, ചിഠറമുതു, ആഭലോടകവേര 

ളൂ കഷായം തേ൯ച്ചേത്തു സേവികംണം. ' സന്തതം [1 ന യ്ം 



ആ 

ലി 

ടംപ്ര്൮ 

സതതം. 3_1തീയചംം തൃതിയകം, ര കാഹികം ഇവയിലും ദാഹ 
പുവ്യമായ നവജ്വരത്തിന്റൊ വിഷമാവസ്ഥയില് വിക പ്പേനയും 
ഇതു ശമനകരമാകുന്നു. 

പ പം. 

ഗു ച്യാദിക്വാഥം. 
മു ഗുളൂചീ പിപ്പുലിമൂല നാഗരൈ$ പാചനം സ്പൂതം 

ദദ്യംദ്വം തജപരേപുമ്ല്്ു ലിംഗേസപ്പൂമ വാസരേ 
വ്യാ-__ചിറഠറമുതും പിപ്പുലീമുലം ചുക്കു ഇവ കൊണ്ടുള്ള കഷാ 

യം ലക്ഷണപവൃത്തിയുള്ള വാതജ്വരത്തിങ്കല് ഏഴാംദിചസം സേ 
വിപ്പിച്ചാല് പാചനമുണ്ടാകുന്നതാണ്. 

ടാ 

ശാലിപര്ണ്യാദിക 0ഥം. 

മൂ ശാലിപക്ള്്റീ ബലാദ്രാക്ഷാ ഗുളചീ സാരിവാതഥാ 
ആസാംക്വാഥംപിബേല്കോയഷ്ക്കും തീവ്രഖാതജ_രച്ഛിദം 
വ്യ_ഓരിലവേര്. കുവന്തോട്ടിവേര്, മുന്തിരിങ്ങ ചിററമുതും, 

ന൨നീണ്ടിം ഇവ കൊണ്ടുള്ള കഷായം അല്പം ചൂടോടെ കുടിച്ചാല് 
കഠിനമായ വാരുജവരം ശമിക്കും. 

കാഷ്ടരയ്യാദികവാഥം. 
മൂ കാഷ്ട്രീസാരിവാദ്രാക്ഷാ തരംയമാണാമൃതാഭവ$ഃ 

! കഷായ$ സഗുഡ പീതോ വാതജ്വരവിനാശന$. 
ല്യാ__കുമിഴിന്വേര്ം ൨൯ ണ്ടിക്കിഴങ്ങും മുന്തിരിങ്ങാപ്പുഴം.ം 

ബ്രഹ്മം അമുതു ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം മുന്നുകഴഞ്മു ശക്കര ചേ 
ത്തു കുടിച്ചാല് വാതജ്വരം ശമിക്കും. 

കാഫലാദിക്വാഥം. 

മൂ__ കംഫലേന്്രയവാപാഠാ തിക്താമുസ്വൈ$ശതംജലം 
പാചനംഭശമേഫ്മിസ്യാ തീവ്ര പിത്തജ_രേസ്യൂണാം 
൮൮യ..കുമിഴിവേര്, കുടകപ്പാലയരി, പാടക്കിഴങ്ങു, കട്ടരോ 

ഹിണി മുത്തങ്ങ, ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷ്വായം കഠിനമായ പിത്തജവ 
രത്മില് പത്താംദിവസം കുടിപ്പിച്ചാല് പാചനത്തെ ചെയ്യം. 

പപ്പുടാഭിക്വാഥം. 



ഷം ചം 

-- പല്വടോ വാസകസ്പിക്താ കൈരാതോധന്ധയാഷക$ 1 നൂ 
പ്രി ധംഗുശ്ചക്ടതര് ക്വാഥ ഏഷാംശക്രെയായുത$ 

പിപാസാദാഫചിത്താസ്ര യുതംപിത്തജ്വരംജയേല് 
വ്യാ-പപ്പുടകല്ൂല്ല്ം ആടലോടകം. കടുമരാഹിണി, നില 

ല് വേപ്പ് കൊടിത്തുവ്വം ഒഞാഴല്., ഇവ കഷായം പഞ്ചസാരച്േത്തു 

കൊടുക്കുക, വെള്ളദ്ദാഹം, സവ്യാംഗംചുടും രക്തപിത്തം ഇവദയാ 
ടുകൂടിയ പിത്തജ്വരം ശമിഷ്കകും. 

ദ്രാക്ഷാദികവാഥം. 
മൂ__ ദ്രാക്ഷാഹരിതകിമുസ്ാ കടുകിക്ടതമാലക$ 

പപ്പുടശ്ചകൃത3 കവാഥ ഏഷാംപിത്തജവരാപഹഃ 
വ ൮൮0മുന്തിരിങ്ങം കടുക്ക, മുത്തങ്ങ, കടടരോഹിണി,കൊന്ന, പ 

പ്പ്ട ലപ്പൂല്ല ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം പിത്തജവരശമനകരമാകുന്നു. 
പപ്പുടക_ാഥം. 

മു_.ഏക$ പപ്ുടകഃ ശ്രേഷ്ട പിത്തജ വരവിനാശനഃ 
കിംവൃയനയ്യുദിയുജ്യേത ചനനോശീരവാളകൈ$ 
ല്യാ--പപ്പടക്ലൂല്ലു ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രം കഷായമാക്കി സേ 

വിച്ചാല് പിത്തജ്വരത്തെ ശമിപ്പിക്ടം പിന്നീടു ചന്ദനം, രാമച്ചം 
ഇല്വേലി ഇവയോടുകൂടിയാല് നിശ്ചയമായും ശമിക്കും. 
മൂ. ത്ഥാപപ്റ്യടജക്വാഥ പിത്തജവരഹര$ പരഃ 

കിംവുനയ്യുദിയുജ്യേത ചന്ദഥോഭിച്ചു നാഗരൈ$ റ 
ല് വ്യാ__അപ്പകാരം പപ്റുടകപ്പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള കഷായം പിത്ത 

ജപരഹരമാകുന്നു__അതിനോട്ട ചന്ദനം, ഇരുവേലി ചുക്കു ഇവ 
ചേത്താല് പിത്തജവരം നിശ്ചയമായും ശമിക്കും. 

(പാചനായ) ബീജപൃരാദിക്വാഥം. 
മൂ... ബീജപൃരശിഫാപഥ്യാ നാഗരഗ്രന്ഥികൈ$ ശതം 

സക്ഷാരംപാചനാംശ്രേഷ്ട ജവരേദ്വാദശവാസരേ 

വ്യാ -_മാതളനാര കം താമരക്കിഴങ്ങുംകട്ട ൫൭.൧) ൭൭. കാട്ടതിപ്പ 
കി ഇവ കഷായം ചവക്രാരം മേമ്പൊടി ശ്രേഷ്ട യവരത്തിങ്കല് പ 

_ത്രണ്ടാംദിവസം ഈ കഷായം പാചനത്തെ ചെയ്യുന്ന മാകുന്നു. 
നഃ ഭൂനിംബാദിക്വാഥം. 

മു. ഉനിംബനിംബ പിപ്പുല്യ8 ശഠിശ്ുണ്ണീശ താവരി 
പിയ ഹതിചച മിക്വാഥോഷായ്യാല്കഫമജ്പരം 

വ്യയനിലവേപ്പും ലേപ്പും തിപ്പലിമൂലം, അത്തിത്തിപ്പലി,, 
കര്ല്ലാലം ഖര്, ശമാവരിക്കിഴങ്ങു, ചിററമുതു കണ്ടകാരി ഇവ 
കൊണ്ടുക്കൂ കഫ്ധായം കഫജ്വരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. റ: 

ക ക്കളെ ടം ത്ത് 



- ഛി 

പടോലാദിക്വാഥം. 
മൂ പടോലത്ര'ഫലാതിക്താ ശഠിവാസാമുതാഭവ£ 

ക്പാഥോമധുയുതപീതൊ ഫസ്യാല് കപഥക്ടരുംജവരം. 
ല്യാ--പടവലം, ത്രിഫലം കടടരോഹിണിം കച്ചോലം ആട 

ലോടകം., ചിറഠമൃതു ഇവകൊണ്ടുക്കുകഷായം തേന്ചേത്്ുകുടി 
ച്ചാല് കഫജ്വരം ശമിക്കും. 

പപ്ലുടാദി പഞ്ചഭദ്രക്വാഥം 
മൂ. പപ്പുടാബ്ബാമൃതാവിശവ കൈരാതൈ$ സാധിതംജലം 

പഞ്ചഭദ്രമിദംജ്ഞേയം വാതപിത്തജവരാപഹം. 
ൽ [ ്യാ.പപ്പുടകപ്ൂല്ല് ൦ മുത്തങ്ങ, അമുതും ചു ക നിലദവ്ലും 

ജുവകൊണ്ടു ള്ള കഷായം വാതപിത്തജപരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. ഇ, 
തിനന്െറപേര് പഞ്ചഭദ്രമെന്നാകുന്നു. 

; .  ക്ഷുദ്രാദിക്വാഥം. 
ം ി റ മ_ക്ഷുദ്രാതുണ്ണീഗുളൂചീനാം കഷായര് പൌഷ്ണരസ്പുച 

കഫഥവാതാധികേപേയോ ജ്വരേവാപിത്രിദേോഷജേ 
കാസശ്വാസാരചികരെ പാശ്വശുൂലവിധായിനീ. 

വ്യ കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, കു ടയ അമുതു ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷാ 
.യഠ ചുമ ശ്വാസം ല്ചികേട്ട പാശ്വങ്ങക്ില് വേദന ഇവയോട്ടക് 
ടിയകഫവാതത്തി3ലാ സന്നിപാതജ്വരത്തിലോ ഹ് തമാകുന്നു, 

ആരഗ്വധാദിക്വാഥം. 

മൂ-- ആരഗ്വധകണാമുലമുസ്ാതിക്താഭയാകൃത$ 

ക്വാഥ$ ശമയതിക്ഷിപ്രം ജവരംവാതകഫോത്ഭവം 
ആമശ്രുലപ്രശമനോ ഭേടിദിീപനപാചന$ 

വ്യാ__.കൊന്നും തിപ്പുലിമൂലം, മുത്തങ്ങ കടടരോഹഫിണിം കടു 
ക്ക ഇവ കൊണ്ടുള്ള കഷായം വാതകഫാധികമായ ജ്വരത്തെ എ 
ത്രയും വേഗം ശമിപ്പിക്കും. ആമശ്ജൂലയെ ശമിപ്പിക്കും ഭേദിയേയും 
ഭീപനപാചനത്തേയും ചെയ്യം. 

ശാലിപര്ണ്പയാദിക്വാഥം. 

മൂ... ശാലിപക്്റ്റി പൂഷ്ടപള്്റീബൃഹതീദ്വയഗോക്ഷയരൈഃ 
വിലവാഗ്നിമമ്ഥശ്യോനാക കാശ്ശരീപാടലായുതൈ? 

ദശമൂലമിതിഖ യാതംക്വഥിതം തജ്ജലംപിബേല് 
പിപ്പലീചച്ല്്ൂസംയുക്തം വാതശ്ശേഷ്ടജപരാപഹം 

സന്നിപ്പാതജ്വരഹൃരം: സൂതികാദാഷനാശനം. 



ത... 

ശോഷ ശെ ത്ൃയഭ്രമസ്വേദകാസശ്വസവികാരനുല് 
എ ക്നെഗ്രഹപശ്വോത്തി തന്ദ്രാമസൂകശുലഹൃല്. 
ഖ്യാ- ഓറിപം മൂവില, ചെവവഴുതന, കണ്ട കാരിം ഞെരി 

ഞ്ഞില്, കൂവളത്തിന് വര് മുഞ്ഞ3വര്, പലകല്പയ്യാനചേര്, കമി 
ഴിശവേര്ം പാതിരിഖേര്, ദശമൂലം എന്നു പ്രസ്.ഭഥമായ ഈ ഓ 
ഷധംകൊണ്ടുള്ള കഷായം തിപ്പലിപ്പൊടി ചേത്തു കുടിക്കുക. വാ 
തശ്ശേഷ്ട ജപരം സമ്പിപാതജ്വരംം സൂയികാദോഷം, ശോഷം. 
ശൈതയ്യയംം ഭൂമം, സ്വേദം, കാസം, ശ്വാസം ഇവ ശമിക്കും. എ 

ത്രിനും കണ്ലാത്തിനും ഉള്ള പിത്തം പാശ്പഭാഗങ്ങളില് വേദന 
മടി, തലലേദന ഇവയെ കളയും. 

പിപ്പല്യാദിക്വാഥം. 
മൂ. പിപ്പലീപിപ്പലിമൂല ചവ്യചിത്രകനാഗരരെ$ 

വചാസാതിവിഷാജാജീ പാഠാവത്സകരേണുകൈ$ 
കിരാതതിക്തകംമൂധ്യാ സഷ്പംമരിചാനിച 
കടുകംപുഷ്ണരംഭാക്ക്രീ വിഡംഗംകക്ടൊഹ്വയം 
അരക്മെലംബ്ൃഹ്ഥത്സിംഹീ ശ്രേയസീസ്ദുരാലഭാ 
ഭീപ്പ്യകംവവാജമോദാചത്തു കനാസാദിഹിംഗുഭിഃ 
ഏതാനിസമഭാഗാനി ഗമണാഷ്ട വിംശദകാമത 
കഷായമുപഭഞ്ജീത വാതശ്രേഷ്ഠജപവരാപഹം 
ഹഡ്മിവാതംത്ഥഥാശീതം ഛേദജംപ്രബെലംകപഫം 
പ്രലാപം ചാതിനിദ്രാംച രോമഹഷാരചീത്ഥാ 
മഹാവാതേപതന്ത്രേച സദ്യഗാത്രേചശ്കൂന്യതാ 
അയംസവ്യജ്വരാന് ഹന്തി സന്നിപാതാംസ്ത്ൂയാദശ. 
വ്യാ_ തിപ്പുലിം തിപ്പലിമൂലം; കാട്ടുതിപ്പുലിവേര്, കൊടുവേ 

ലിക്കിഴങ്ങും ചു ഭം വയന്മും അതിവിടയം, ആശാജിം പാടകഖഴ 
ആം കുടകപ്പാലയരി, അരേണുകം. നിലവേപ്പം പെരുംകല്മ്പം 
കടുകും മുളകും കടടരോഫണി.പുഷ്ണരമൂലം, ചെവഭതക്കുഛവിഴാലരിം 
കക്ടെ കംശൃംഗിം എഏരക്കിന്വേര്ം വലിയ വഴ്ചതിനം കട്ടക്കാ, കൊ 

ഇഇരുപ്പത്തെട്ട മരുന്നു കഠം സമങ്ങറം ആയി ചേക്കണം. ഇക്ഷ്ടൊ 
യം കുടിക്കുക. വാതദശ്ശുഷ്യൂജ്വരം ശമിക്കും. വാതം, ശീതം. മരിയ 

നിദ, രോമഹഷംം* അല്ചി, മഹാവാതം. അപതന്ത്രകം, സ 

വ്യാംശവാതംം പതിമ്മൂന്നു സന്നിപാതങ്ങ€ം മററള്ള ജവരങ്ങറം 
വയെ ജ്ലെയും. ഭവ. 

ടിത്തുവം ജീരകം. അയമോദകം. പലകപ്പയ്യാനഃവര്ം കായം ഈ. 

നിമിത്തമുള്ള പനം പ്രബലമായ കഫകോപം; പ്രലാലംം ി ] 

ടം 



ടം പറ 

ത്രമൃതാഷ്ടകുകവഥം; 
മു അമൂതാരിഷ്ടകടുകാ മസുന്ധയവാഗരൈ€£ 

പടോലചന്ദനാഭ്യാംച പിപ്പലി ു ള്സ്്റയക്ശൃതം 
താമൂതാഷ്ടകകമേതച്ചു പിതശ്രേഷ്ഠജ_രാപഹം 
ഛദ്ദൃരോചക.എല്ലാസ ദാഹതൂദ്ലൂ ഠവിനാശനം. 
വ്യാ അമൃതും േല്ലം കടടരോഫണി. മുത്ത ഞാ, കടകവ്റ്ാ 

ലയരി, ചുക്കു, പടവലം. ചന്ദനം ഇവകൊണ്ടുള്ള കഷായം രിപ്പ 
ലിപ്പൊടി ചേത്തു കുടിക്ഷക. ഇതു പത്തശ്ശേഷ്ടജപരത്തെക്കളയും. 
ചഛദ്ദി, അരുചി, നെഞ്മുകല് പം സവ്വാംഗസന്താപം വെള്ളദ്ദാ 
ഹം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

ി പടോലാടിക ഥം. 
മു പടോലംചന്ദനംമൂവ്വാ തിക്താപാഠാമൃുതാഗണ $ 

പിത്തദ്രഷ്ണൂജപരഛദ്ദി ദഹേകണ്ഡുവിഷാപഹ, 
വ്യ. പടവലം, ചന്ദനം. പെരുങ്കല്൩ം കട്ടരേ:ഹിണി 

പാടക്കിഴങ്ങു, അമുത് ഇവ കഷായം പിത്തശ്ശേഷ്ടദ്പരം, ഛദ്ദിം 
സവ്യാംഗംചൂടും ചൊറിച്ചില്, വിഷം ഇവയെക്കുടയും. 

വാസകക്വാഥം. 
മു. രക്തംപിത്തംക്ഷയംകാസം ദ്ലേഷ്ണപിത്തജവരംതഥാ 

കേവലോവാസകക്വാഥ$ പിത3ക്ഷൌദ്രേണനാശയേല്. 
വ്യാ--- ആടലോടകം മാത്രം കഷായം തേന് ചേത്തു കുടികഷ 

ക. രക്തപിത്തം. ക്ഷയം. ചുമം ശ്രേഷ്ഠപിത്തജവരം ഇവ ശമിക്കും, 
] അഭയാദിക്വാഥം. 

മൂ__ അഭയാമുസ്മധാന്യാക രക്തചയനപദ് മകൈ $ 
വാസകേന്ദ്രയവോശിര ഗുട്ടുചീകൃ തമാലകൈ$ 
പാഠാനാഗരതിക്താഭിഃ പിപ്പലിചുള്്റ്റയുക്ശൃതം 
പിടബത്രിദോഷജ_.രജില് പിപാസാകാസദാഹനുല് 
പ്രലാപശ്വാസതന്ദ്രാഷ്ഠം ടീ പനാംപാചനംപരം 

വിണ്മൂത്രാനിലവിഷ്ടംഭവമിശോഷാരുചിചഛിദം. 
വ്യാ__കടുക്കാം മുത്തങ്ങ, കൊത്തമ്ചാലരിം രക്തചന്ദനം. പ 

തുമുകം, ആേടലോടകം. കുടകപ്പാലയരി, രാമച്ചം,തരമൂതും കൊന്ന 
പാടി ആംപു ടംകടുരോഫിണി ഇവ കക്കായം പില്പലിപ്പെംടി 
ചേത്തു കുടിക്കുക ത്രിദോഷജപരം ശമിക്കും. വെള്ളദ്ദംഹംം മുമ, സ 
ധ്യാംഗംചൂടും ചേപറഠയുകം ശ്വാസം, മടി ഇവയെക്കളുയും, ദിപന 

പ അ പ... 



ക ഹാന _. 

പാച്ചനങ്ങ ൫ളയുണ്ടാക്കും. മലം മൂത്രം വായു ഇവയുടെ തടവു ഛ 

ദൂ! ശോഷം അല്ചി ഇജുവദയയും കളയും. 

കൈരാതാദിക്വാഥാ. 
മൂ കൈരാതകടുകീ മുസ്മാധാന്യേന്രയവനാഗരൈഃ 

ദശമൂലമഹാദാല് ഗജ പിപ്പുലികായു തൈഃ 

കൃത കഷായ $ പാര്ശ്ചാത്തി സന്നിം 9 മജ്വരംജടയല് 
കാസശ്വാസവമിഹിക്കാ തന്്രാഹൃല്ഗ്രഹനാശനഃ. 

യാ നിലദവപ്പം കടുരോഹണ, മുത്തങ്ങ, കൊത്തമ്പാല 
രിം കുടകപ്പാലയരി, കുക, ദശമൃലങ്ങം, ദേവതാരംഅത്തിത്തി 
പ്യലി ജുവ കഷായം പാര്ശ്വങ്ങളില് വേദനയോടുകൂടിയ സന്നി 
പാതജ്വരം ശമിക്കും. ചുമ ശ്വാസം ഛദ്ദി ഇക്കി€ം മടി നെഞ്ചി 
നൂ പിടിത്തം ഇവയും ശമിക്കും. 

ലം ക്ഷുദ്രാദിക്വാഥം. 

മൂ. ക്ഷുദ്ദാധാസ്ത്രകതുണ്ണിരിഗ്ലഡൂചീമുസ്ൂപഭ്മകൈ$ 
രക്തചന്ദന്ഭനിംബ പടോലവൃഷ പൊൌഷ്ണു രൈഃ 

കടുകേന്ത്രയവാരിഷ്ട ഭാള്്ടീപദ്റൂടകൈ$സമൈദ 
ക്വാഥംപ്രാതാന്നിഷേവേത സവ്പശീ തജപരച്ഛിദം. 
വ്യാ -- കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, കൊത്തമ്പാലരി, ചുക്കു, അമൃതും 

മുത്തങ്ങ, പതുരകം, രക്തചന്ദനം നിലം വച്ച, പടവലം, ആട 

ലോടകംം വുഷ്ണരമൂലംം കടുരോഹണിം കടകപ്പ്ാലയരിം വേപ്പും 
ചെവതേക്കും പപ്പടകപ്പുല്പ്ം ഇവ സമം ഇക്കഷായം എല്ലാ ശീത 
ഭവരങ്ങഷ്േയും കജയും. 

മുസ്മാദിക്വാഥം. 
മൂ. മുസ്ധാക്ഷുദാമുതാശുണ്ണി ധാത്രീ പ്പാഥ3സമാക്ഷികു 

ടു പ്പലീചുൂള്സ്ററസംയുംക്താ വിഷമജ്വരനാശ ന. 
വ്യാ. മുത്തം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട, തരമൂതും ചുക്കും നെല്ലിക്ക 

ഇവ കഷായം തിപ്പലിപ്പൊടിയും തേനും ചേത്തു കുടിക്കുക വിഷ 
മജവരം ശമിക്കും. 

സ്ൃഗ്രോധാദിക്വംഥം. 
മൂ. നൃഗ്രോധപ്പ കഷകോശാര്്ുഭവതസോബദരീതുണ്' 3 

മശുയഫ്ഠീപ്രിയാളശ്ച ലോസ്രദപയമുദംബെരഃ 
പിപ്പുലശ്ചമധു കശ്ച തഥാപാരിസപിപ്പുലഃ 
സല്പകി മിയ്ുകിജംബു ദ്വയമാമ്തരുശ്ശീവാ 
കടംബകുകു ഭൌചൈധഖ ഭല്ലാതകഫലാദ്മിച്ച 



ച ൫.0... 

നൃദഗ്രാധാദിഗണക്വാഥം 'യഥാലാഭംചകാരയേല് 
അയംക്വാഥോമഹാഗ്രാഹീ യ ഭണ്യാഭഗ്നംചസാധയേല് 
യോനിദോഷഹരോദാഹ മേദോമേഹവിഷാപഹഫഹ3. 

വ്യാ__ പേരാല്, ചിറഠാല്, ജാതിക്കാ, ഞെരിഞ്ഞാഡ്ുജിം, 
ലന്തം പടുകരണം, ഇരട്ടിമധുരം, മു൪0ംം പാച്ച്യോറഠിത്തൊലിം 

വെട്ടി വരം അത്തി,തിപ്പുലിം ഇരിപ്പുക്കാതല്ം പാഴ്ചസിപിപ്പലം 
ഈന്തല്ം പനച്ചി, ഞാവല്. ഞാഴൽ, മാവും കടുക്കാ, കടമ്പ, 

നീര്മരുതും ചേക്ടരു ഇതു ന്ൃഗ്രോധാഭിഗണമാകുന്നു. ഈ ക 

ഷായം ഏിരാവും മലബന്ധത്തെ ചെയ്യും വ്രണങ്ങളെ ഉണക്കം. 

യോനിദോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. സവ്യാഗം ചൂടു മേദോദോഷം 

' മേഹം വിഷം ഇവയേയും കളയും. 

ഗുഡുച്യ്യാദിക്വാഥം. 

മു__ ഗുഡുല്യാതിവഷാശ്ുണ്ണി മുസ്ടദൈര്ക്വാഥര്ക്ടതോജയേല് 
ആമാനുഷക്താം ഗ്രഹണീം ഗ്രാഹീപാചനദീപനഃ. 

വ്യാ. അമുത്ം അതിവിടയം. ചുക്കും മുത്തങ്ങ ഇവ കഷാ 
യം ആമത്തോടുകൂടി ഗ്രഹണ്ടിയെ ജയിക്കും. ദീപനപാചനം വ 
രത്തുകയും മലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. 

 ദഭശമൂലക്വാഥം. 

മൂ. ദശമൃലകൃത$കവാഥ സയവക്ഷാരസൈന്ധവ?ഃ . 

ഹൃുടദ്രംഗഗുന്മശ്ൂലാനി കാസംശ്വാസംചനാശയേല്. 

്യാ-- കുമ്പിംം, കൂവളം, പാതിരി, പലകപവ്പയ്യാനം മുഞ്ഞ, 
ഓരില, മൂവില, ചെവവഴുതിനം കണ്ടകാരി, ഞെരിഞ്ഞില് ഇവ 
യുടെ വേര് കഷായം. യവക്ഷാരവും ഇത്തുച്ഛും ചേത്തു കുടിക്കുക. 
പൃദ്രോഗം ഗുന്മം ശുല കാസം ശ്വാസം ഇവ ശമിക്കും. 

നിദിശ്ധികാദിക്വാഥം. 
മൂ_. വിടിശ്ധികാമൂതാത്ുുണ്ണീ കഷായംപായയേല്ഭിഷക് ' 

പിപ്പലീചുള്ല്ൂസംയുക്തം ശ്വാസകാസാദ്ദിതാപഹം 
പിനസാരുചിവൈഖയ്യു ശുലാജീള്സ്റജ്പരച്ഛിദം. 
്യാ__പുത്തിരിച്ചുണ്ടവേര്, ചിറരമൃതുംചു കട്, ഇവകഷായം 

തിപ്പലിപ്പൊടി കേത്തു കുടിക്കുക. ശവാസകാസം ആദ്ദിതം പീന 
സം അരചി രൂക്ഷത ശൂല അമജീറ്ല്റ്റം ജ്വരം ഇവയെക്കളയും, 



ര്... 

കുടജാദിക_ ഥം. - 
മു. കുടജാതിവിഷാപാഠാ ധാതകിലോഗശ്ര മുസൂകൈ$ 

ഫ്രീഃബരദാഡിമയുതെഃ കൃതക്വാഥസമാക്കിക. 
പേഃയാമോചരസേനൈവ കുടജാഷ്ടകസം ജ്ഞക$ 
അതിസാരഞ്ജയേദ്ദാഹരക്തശ്ൂലാമദുസരാന്. 

വ്യാ__ കുടദപ്പാലവേര്', അതിവിടയം, പാടക്കിഴങ്ങും താ 
തിരിപ്പ വും പാച്ച്യോറഠിത്തൊലി, മുത്തങ്ങ, ഇരുവേലി, താളിമാ 
തളക്കയ് ഇവ കഷായം ജലവിന്പശജയം തേനും ചേത്തു കുടി 

ക്കുക. ഇതിനു കുടജാഷ്ടകമെന്നു പേര്. സവ്യാംഗം ചൃടോടും ആ 

മത്തോടും രക്തത്തോടും വേദനഃയാടുംകൂടിയ കഠിനമായ അതി 
സാരത്തെ ജയിക്കും. ി 

ഗ്രീഃബരാദികഷായം. 

മൂ_ ഹ്രിബേരധാതകീലോഗ്ര പാഠാലജ്ജാലുവത്സകൈ$ 
ധാമ്യകാ മിവിഷാമുസ്മാ ഗുളൂചീപില്വനാഗതരെഃ 
ക്ൃത8കഷായ3ശമയെദതിസാരംചിരോത്ഥിതം 

അമരംചകാമശ്തുലാസ്രജ്പരഘ്ല$പാചനദഭസ്യുതം 

വയ്യാ. ഇരുമവലിം താതിരിപ്പവ്', പാച്ചോററിത്തൊലികച 

പാടക്കിഴങ്ങ് , തൊട്ടാവാടി, (മുക്കററ!) കുടകപ്പാല, കൊത്തമ്പാ 
ലരിം അതിവിടയം. മുത്തങ്ങ, അമുത് , കൂവജളത്തിന്വേര്, ചുക്ക്” 
ഇവകഷായം ഇതു രക്തത്തോടും അല്ചിയോട്ടം വേദനയോടുംക്ൂ 
ടിയ പഴകിയ അതിസാര ത്തെജ്ജയിക്കും.പാ ചനത്തെയുണ്ടാക്കും- 

ധാതച്ചയാദിശുതം. 

മൂ__ ധാതകീബില്വലോ്രാണി വാലകംഗജപിപ്പുലീ 24 
ഏടിഃക്ഛതംശൃതംശീതം ശിശ്ുഭയ ക്ഷൌദ്രസംയുതം 
പ്രദദ്യാദവദലഹംവാ സഡ്ല്യാതീസാരശാന്തയേ. 

വ്യാ. താതിരിച്തൂവ്.ം കൂവളുത്തിന്വേര്, പാച്ചയോറഠിത്തൊ 
ലിം ഇരവേലി, അത്തി ത്തിപ്പുലി, ഇവ കഷായം ഇതു തേന് ചേ 
ര കുടികഭകയൊ പൊടിയാക്കി തേന് ചേത്തു നക്കുകയൊ ചെ 
ഷക. കുഞ്ഞമുങ്ങളു ടട എല്ലാത്തരം അതിസാരങ്ങളും ശമിയ്ക്കും. 

1 യവാദിക ഥം. 

മൂ-- യവധാനപടോലാനംക 1ഥസക്ഷൌദ്രശക്കര$ 

യോഷഴ്യസേവ്യരതിസാരഷൂ വില വമോസ്ഥിഭവസ്പ ഥാ 
൭ 5 



ടട 0. ൦: 

വ്യാ__ യവധാന്യം, കൊത്തമ്പാലരിം പടവലം ഇവ കഷ 
യം തേനും പഞ്ചസാരയും ചേത കൊടുക്കുക. എല്ലാ അതിസാ . 

രങ്ങളം ശമിക്കും. അപ്രകാരം കൂവളത്തി ന്െറ ഇഷയകായ്, മാങ്ങ 
യണ്ടി ഇവ കഷായം തേനും പഞ്ചസാരയും ചേത്തു കൊടുക്കുക. 
എല്ലാ അതിസാരങ്ങം ഒം നന്നു. 

വത്സകാദിശ്ൃതം. 

മൂ._ വത്സ കാതിവിഷാവില_മുസൂവാളകജര്ശ്ൃത$ 
അതിസാരംജയേത്സാമം ചിരജംരക്തശ്ൂലജില്. 

്യാ- കുടകപ്പാല അതിവിടയം. കൂവളക്കായ്, മുത്തങ്ങം 
ഇരുവേല് , ഇവ കഷായം പഴകിയതും ആമത്തോടുകൂടിയതും.. 
രക്തത്തോടും വേദനയോടു കൂടിയതും ആയ ആഅതിസാരതെമ ജ. 
യ്രിക്കും. 

പടോലിക്വാഥം. 

മു. പടാലത്രിഫലംനിംബ ദ്രാക്ഷാശമയാകവാസകൈ$? 
ക്വാഥ സി മാധധുയുതോ ജയേരൈകാഫികംജ്വരം. 

്യാ__പടവലം; ത്രിഫലത്തോടുക.€ം, വേപ്പിന്തോല് മുന്തി! 
രിങ്ങാപ്പഴം., കൊന്നവേര് ആടലോടകം ഇവ കഷായം തേനും പ: 
ഞ്ചസാരയും ചേതുതു കുടിയ്ക്ുക ഏചാഫഹികം എന്ന ജ്വരം ശ 

മിയ്കാം ? 
ഗുളൂച്യാഭിക്വാഥം. 

മൂ. ഗുളൂചീധാന്യമുസ്മാഭിശ്ചന്ദനോശീരനാഗരൈഃ 
കൃതംക്വാഥംപിബേല്ക്ഷൌദ്രര സിതായുയക്തംജവരാതുര? 
തൃതീയജ്വരനാശായ തൃഷ്ണാദാഹനിവാരണം 

വ്യാ__അമുതു കൊത്തമ്പാലരി മുത്തങ്ങ ചന്ദനം രാമച്ചം. 
“ചുമട് ഇവ കഷായം തേനും പഞ്ചസാരയും ചേത്ത്ത കുടിക്കുക. ത 
തീയജ്വരവും വെള്ളദ്ദാഹവും സവാംഗം .ൂടും ശമിക്കും. 

ദേവദാവാദിക്വാഥം.. 

മൂ ദേവദാരു ശിവാവാസാ ശാലിപള്്റീ മഹൌഷധൈ$ 
ധാത്രീയുക്തം ശൃതം ശീതം ഭദ്യാന്മധുസിതായുതം 
ചതുത്ഥ കജപരേശ്വാസേ കാഃസമന്ദാനഃലേത്ഥാ 

വ്യാ__ദേവതാരം, കടുക്കാ, ആടലോടകം. ഓരില, ചുക്ക 
നെപ്പി൦, ഇവകഷായം തേനും പഞ്ചസാരയും ചേത്തു കുടിക്കുക. 
ാലാംറപ്പുനി ശവാസരോഗംംലുമംഅഗ്നിമാങ്ദ്യം ഇുവശമിക്കും. 
പം. പ രി ബിം ഘം 



-. ൨൩... 

ശുളച്യാഭിക്വാഥം. 

മൂ. ഗുളൂപീധാന്യകോശീര ശ്രുണ്ണിവാളകപപ്പുടൈ 
വല്ധപ്രതി വിഷാപാഠാ രക്തചന്ദനവത്സകൈ$ 

കിരാതമസ്ഷ്േന്രയവൈ$ ക_ഥിതംശിശിരംപിബേല് 
സക്ഷൌദ്രംരക്തപിത്തഘ്ണം ജവരാതീസാരനാശനം 

്യാ__അമൂതും കൊത്തമ്പാലരി, രാമച്ചം, ചുക്ക് ഇരുവേ 
ലിം പപ്ൂടകപ്പൂ്ല് കൂവളത്തിന്വേര് അതിവിടയം. പാടകടിഴങ്ങ്ംം 
രക്തചന്ദനം, കുടകപ്പാലവേര്ം, നിലവേപ്പു*ം മുത്തങ്ങ കുടകപ്പഠ, 
ലയരി,ം ഇവ കഷായം ആറിയിട്ട തേന്ചേത്തു കുടിക്കുക. രക്ത 
പിത്തം ജ്വരാതിസാരം ഇവശമിക്കും. ി 

നാഗരാ ദിക്വാഥംം 

മു__ നാഗരം കുടജോമുസൂ മമുതാതിവിഷാതഥാ 
ഏദഭിഭക്ടതം പിബേല്ക്വാഥം ജ്വരാതിീസാരനാശനം . 

വ്യാ-__ചുക്കു,, കുടകപ്പാലവേര്, മുത്തങ്ങ, അമൂത്', അതിവി 
ട്രയം ഈ കഷായം ജ്വരാതിസാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. [ 

ഗുളൂച്യാളിഗണക്വാഥം. 

മൂ ഗുളചീധായ്യകാരിഷ്ട രക്തചന്ദനുപടടകൈഃ 
ഗുളൂച്യാദിഗണദഃ ക്വാഥ8 സവജ്വരഹരഃദ്യൂതഃ 

ദീപനോദാഫഎല്ലാസ  തൃ്ണാഛര്ദ്യരചീജ്ജയേല് . 

വ്യാ__ അമൃതും കൊത്തമ്പാലരി വേപ്പിന്തേല് രക്തച്ചന്ദ. 
നം, പതുമുകം ഇവ കഷായം. ഇത് എല്ലാജ്വരങ്ങരാക്കും നന്നു. 

ദീപനരത്തെച്ചെയും. സവാംഗം ൂടും നെഞ്ഞുകലിപ്പു' വെള്ളദ്ദാ 
ഹം ഛദ്ദി അരുചി ഇവയെകളെയും. തു ഗുളച്യാദിഗണമാ 
കുന്നു. 

ത്രിഫലാടിക്വാഥം. 

മൂ__ തിഫലാരഗ്വധക്വാഥഃ ശക്രൊക്ഷൌ(രസംയുത 
രക്തപിത്തഫരോദാഹ പിത്തശ്ൂലനിലാരണ3 

പയാ. ത്രിഫലത്തോടുകഴം മകാന്നത്തൊലി: ഇവകഷായംം 

തേനും പഞ്ചസ്ധാരയുംച്ചേത്തു കുടിക്കുക രക്തപിത്തം. സവിാംഗം: 
കൂടും പിത്താധികമായ വേദയ ഇചയെളെയും; ് 
._ പ യാത നായി പാളി ജു കി തി ക 



പൂരം. 

രാസ്ത്രാഠക്വാഥം (ആത്തരവൃഭിക്കി) 

മു... രാസ്ത്രാദ്വിഗുണഭാഗാസ്യാദേകഭാഗാസ്മുതപരേ |) 
ധന്വയാസബലൈരണ്ഡദേവദാരുസഠിവചാ 
വാസകോനാഗരംപ ല്ലാ ച: മുസ്മാപുനന്നവാ | 

ഗുളൂ പീവൃഭ്ധദാരുശ്ച ലതവുജ്ാ ച ഗോക്ഷുര3 
അശ്വഗന്ധാപ്രതിവിഷാ കൃതമാല$ ശതാവരി 
 കൃണ്ണാസ ഹചരശ്ചൈവ ധാന്യകം ബൃഹതീദ്വയം 
ഏഭ.8കൃതംപിബേല് ക്വാഥം ശരണ്ണീകു൦ണ്ണനസംയുതം 
കൂഷ്ണാകുട്ട്്റേന വാ യോഗരാജഗുഗ്ലൂലുനാഥവാ 

 അജടമാദാഭി നാഖവാപി തൈലേനൈരണ്ഡഃജനവാ 

സവറംഗ ദംപേകങ്ജുത്വേപക്ഷാഘാതേപബാഫ്ുകേ 
ശൃഭ്ധസ്യാമാമവാതേചശ്ശീപ ദേചാപതാനകേ 

ആന്ത്രവവ രദ്ധാതഥാട്ടാനേജങ് ഘാജാനുഗതേദ്ദിതേ 
തുക്രാമയെ മേഭൂൂരോഗേ വസ്്യായൊനമ്യാമയേഷ്ട ച 
മഹാരാസ്സ്ാദിരാഖ്യാതോബ്രഹ്മണാഗദകാരണം. 

വ്യാ-_അരത്ത. താഴെപ്പറയുന്ന മരുന്നുകളുടെ തൂക്കത്തില് 

ഇരട്ടി ചേക്കണം, ൭ കുടിത്തുവവരു, കുറന്തോട്ട് ചേർ ആവണ 
ക്കിന്വേര് ദേവതാരം കലച്ച്യോലം വയമ്പ് ആടലോടകം ചുക്കുക 
ടൂക്കാ കട്ടുതി പ്പൂലി മുത്തങ്ങ തഴുതാമ അമുതു മറിക്കുന്നി ചതകുപ്പ 
ഞെരിഞ്ഞില് അമുക്കരം അതിവിടയം കൊന്ന ശതാവരിക്കിഴ 
ങു തിപ്പലി കരിംകുവഞ്ഞി കൊത്തമ്പാലരി ചെവവഴ്ചതിന കണ്ടെ 
കാരി ഇവയെല്ലാം കഷായംവച്ചു ചുക്കികന്ഠ പൊടിയോടുക്ൂടി 
തിപ്പലി പ്പൊടിയൊ യോഗരാജഗുഗ്ലലുവോഅയമോദകമൊആവ 

ണക്കെണ്ണ്ൂരയാ ചേത്ത്തു കുടിക്കുക ൩ വാംഗം വിറയല് ദേഹംവ 
യുക പക്ഷാഘാതം അപബാഫ്ഗുകം ഗൃഭ്സീ എന്ന വാത്രോ 
ഗം ആമവാതം പ്പെരുക്കാൽ അപതാനകം ആന്ത്രവൃഭധി ആര്ചൂാ 

നം കണങ്കാല് മുട്ട് ഈ അംഗങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന ഒദ്ദിതം ത്ര 
ദോഷം ലിംഗരോഗം വന്ധ്യത്വം യോനിരോശം ഇവയെക്കചച 
യും മഫാരാസ്റ്ാദി എ നന ജൻ യോഗം ബ്രഹ്മാവിയാല് നിമ്മിതമാ 
കുന്നു. 

1? രാസ്ത്റാദിക്വാഥം (ആന്ത്രവൃഭധിക്കു) 

മൂ രാസ്റ്റാമൂതാബലറയഷ്ടീ ഗോകരണ്ടെരണ്ഡജഃദ്മൂതഃ 
പുയരണ്ഡാതൈലസംയുക്കോ വൃഭധിന്ത്രഭവാംജയേല് 



പ യു 

്യാ--അരത്തം തരമൂതു, കുവന്തോട്ടി, അതിമധുരം ഞെരിഞ്ഞില് 
ആവണക്കിന്വേര്ം ഇവകഷായം ആവണക്കെണ്ണ ചേത്തു കുടി 
്ഴുക ആന്തരവൃദ്ധിയെജ്ജയി റം 

| ധാന്യാദിക്വാഥം. 
മൂ ധാമ്പവാലകവില്വബ്ദ നാഗരൈ$ സാധിതംജലം 
യ ആമശുൂലഹരംഗ്രാഫി ടീപനംപാചനംപരം. 
₹വ്യാ---കൊത്തമ്പാലരിം, ഇരുവേലി കൂവളത്തിന്പേര്ം മുത്തങ്ങ, 
ക്ട് ഇവകഷായം തആൃമത്ളൂലയെക്കളുയും ഗ്രാഹിയാണ് ഏറ 
വും ദീപനപാചനകളെച്ചെയ്യം. 

ു രാസ്ക്റ ദി ക്വ ൧൦. 

മൂ. രാസ്ത്രാമുതാമഹാദംരു നാഗരൈരണ്ഡജ്മൈശ്ൃതം 
സഫ്ത്ൃധാതു ഗതേവാതേ സാമേസവാംഗജേപിബേല് 

വ്യാ-- അരത്ത, ആൂമൃതു, ദേവതാരം. ചുട്” ആവണക്ടിന്വേര് 
ഇവകഷായം എ ധാതുക്കളിചും ചേന്വിരിക്കുന്ന വാതം ആമവാ 
തം സവാംഗവാതം ഇവശമിക്കും. ര്; 

രാസ്ത്രാദിക്വാഥം. 
മൂ. രാസ്്റാഗോക്ഷയരകൈരണ്ഡ ഭേവദാരുപുറാനന്ാവാ 

ഗുളു ച്യാരഗ്വധശ്ചൈവ ക്വാഥമേഷാംവിപാചഃയ 
തുണ്നികുഃക്്റ്റനസംയുക്തംപിബേജ്ജംഘാകടീഗ്രഹേ 
പാശ്വപ്പൂഃഷ്യാരു പീഡായാ മാമവാതേ സുദുസ്രേ. 

വ്യാ തരര്ത്ത, ഞെരിഞ്ഞില്, ആവണക്കിന്വേര്ം ഭേവതാരം. 
ര.ഴ൭ു താമ, അമൃത് , കൊന്നവേര് ഇവകഷായം ചുമടിന്െഠ പൊടി. 

' ചേത്തു കുടിക്കുക കണങ്കാല് അര ഇവയ്ക്കുള്ള പിടിത്തം പാശവ 
ഭാഗങ്ങളിലും പൃഷ്ടത്തിലും ഉള്ള വേദന പ്രഖെലമായ മടൃമവാതം; 
ജഇുവയയെക്കളയും. 

പുനന്നവാദിക്വാഥം. 
മൂ-- പൃനന്നവാഭയാനിംഖെ ദാവീതിക്തചടോലകൈ$ 

ഗുളുചീനാഗരയുതൈ 8 ക്വാഥോ ഗോമൂത്രസംയുതാ. . 
പാഠണ്ഡുകാസോദരശ്വാസ ശ്ൂലസവാംഗശോഥഹാ 

വ്യാ-- തഴുതാമ, കുടുക്കാം വേപ്പിന്തോല്കം മരമഞ്ഞഠം. നിലലേ 
. മ] പടവലം, അമൂത്' ചുക്ക് ഇവകഷായം ഗോമൂത്രംചേത്തു കു 
ല് ടിക പാണ്ഡുരോഗം ചുമ മഹോദരം ശ്വാസരോഗം ശുൂല.സ 

ല്യാംഗങ്ങളിലും വിം ഇജവയെക്കളയും. യ 
ചപ്യാഭിക്വാഥം. 

മൂ... കവ്യചിത്രകവിശ്വാനാം സാധിതോദേവദാരുണാ 
ഏപാഥസ്ത്റിവൃച്ഛൂ്ട്്റയുതോ:ഗാമുംതൂണോദരാഞ്ജയേല് 

ച ൫൯ 



കച (1 01) 

വ്യാ കാട്ടമുളകിന് വേര് കൊടുടവേലിക്കിഴങ്ങു ചുക്ക ദേവതാരം ഇ 
വകഷായം. ത്രികോല്ലക്കൊന്നയും ഗോമൂത്രവുംചേത്തു കുടിക്കുക 
മഹോദരത്തെക്കളയും. .് 

പുനന്നവാദിക്വംഥം. 

മു. പുനന്നവാമൃതാദാരു പ്ഥ്യാനാഗരസാധിര 8 
ഗേമമൂത്രഗുഗ്ഗലു യുത$ ക്വാഥഃശാഥോരാപഹ$ 

വ്യയാ--തഴുതാമവര അമൂത്' ഭേവതാരം കടുക്കാ കുക്ക് ഇവ കഷാ 

യം ഗോമൂത്രവും ഗുശ്ശൂലയവും ചേത്ു്തു കുടിക്കുക വിക്കവും ഉദരവും 
ശമിക്കും. 

പഥ്യാദിക്വാഥം- 

മൂ__ പഥ്യാരോഹിതകക്വാഥം യവക്ഷാരകണായുതം 
) പിബേല് പ്രാതയ്യുകൃല് പ്പീഹഗുന്മോദര നിവൃത്തയെ 
വ്യാ-_കടു൧ൊ ചെമ്മരം ഇവ ചഷായം ചവക്തരവും തിപ്പലിയും 
ചേത്തു കുടിക്കുക യക്ടത്തിലും പ്പീഹയികലുമുള്ള രോഗം ഗു 
ന്മം ഉദരം എന്നീ രോഗം ഇവയെക്കമുയും. 

പടോലത്രിഫലാദിക്വാഥം. 
&_ പടോലത്രിഫലാനിംബകിരാതഖ ദിരാസനൈ$ 

ക്വാഥ$ പീതോജയേത്സവ്വാനുപദംശാന്സഗു ഗ്ലലു 
വ്ൃയയാ-__പടവലം ത്രിഫലഭത്തോടുകഠം വേപ്പില്തോല് നിലവേപ്പ് 
ക്രിങ്ങാലിക്കാ മല് വേങ്ങാക്കാതല് ഇവകഷായം ഗുശ്ശൂലചേത്തു 

കുടിക്കുക. എല്ലാ ഉപദംശരോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

മഞ്ജിഷ്ഠദിക്വാഥം. 

മൂ. മഞ്ജിഷ്ഠാ മുസ്പുകുടജഗുളൂചി കുഷ്ഠനാഗരൈ$ 
ഭാഴ്സറ ക്ഷുദ്രാവചാനിംബ നിശാദ്വയഫലത്രിൈഃ 
പാടാലകടുകീമൂധ്യാ വിഡംഗാസനയ ചിത്ര കൈ 
ശതാവരീ തരായമാണാ കൃജ്ണേനൂയവവാസകൈ$ 
ഭങ്ങരാജമഹാടാല് പാഠാഖദിരചന്ദനൈ$ 
ത്രിവൃദവരുണമെ കരാതവാകു ചീകൃതമാലകൈ$ 

ശാഖോടകമഹാനിംബകരഞ്ഞാതിവിഷാജലൈഃ 
ഇുന്്രവാരുണ്ടികാനത്താ സാരിവാപപ്ല്ുട്രൈസമൈ$ 
ഏടിക്ൃതം പിബേല്ക്വഠഥം കണാഗുഗ്ലലുസംയുതം 
രരഷ്ടാദശേഷ്ട മദഷ്ടഷ്ു വാതരക് താദ്രിതതഥാ 
ഉപദംശേശ്ശീപദേ ച പ്രസു പ്ലൌ പക്ഷഘാത3ക 
മേദോദോഷേ നേത്രരോഗോ മഞ്ജിഷ്യാദി$ പ്രശസ്പ്യതേം 

്യാ-_മഞ്ചട്ടി മുത്തങ്ങാ കുടകപ്പംലവേര് അമുതു കൊട്ടം ചുക്കു 
ച്െവതേക്കു കണ്ട കാരിച്ചുണ്ട വയമയ്മു വേപ്പ് മഞ്ഞും മരമഞ്ഞ 
വ ട് പ നം ണം യാ അകത: | ഷി ട്ട 



മ. 

൭ ത്രിപ്ഥലത്തോടു ൭0൦ പടവലം കടുരോഹണി പെരുങ്കരുവ്ഖ വി 
ാലരി വേങ്ങ കൊട്ടലേലിക്കിഴങ്ങ് ശതാവരി ദടിഴങ്ങ് ബ്രഫ്മിതി 
പ്ലൂലി കുട ംപ്പംലയഠി ആടലോടകം കൈഷയ്യുന്യയം മറിക്കന്നി പാട: 
ക്കിഴങ്ങു കരി ദാലി ചന്ദനം ത്രികോല്ലക്കൊന്ന നീര്മാതളം നി 
ലവേവ്പ് കാര്കോവില് കൊന്ന ശാഖൊടം ആയുവപ്പ്' ഉങ്ങ് 

ത്രതിവിടയം ഇരുവേലി കാട്ടു വെള്ളരി കരക ന൨ വണ്ടി പപ്റുടക. 
പല്ല് ഇവസമം കഷായമാക്കി തിപ്പുിയും ഗുഗ്ശൂലുവുംചേത്തുകു 
ടികെ പതി നെട്ടുവക കഷ്ടങ്ങളും തദ! തവും വാതരക്തലും ഉച 
ദംശരോഗങ്ങളും പെരിക്കാലും തരിപ്പും പക്ഷാഘാതവും മേദോ 
ദോഷങ്ങളും നേത്രദരാഗങ്ങൂം ശമിക്കും വജുരെ പ്രശ സ്ൂൃമായ ഒരു 

ക്ഷായയോഥമാകുന്നു ഇത്. 

ത അരശ്വത്ഥാദ് ശൃതം. 

മൂ അശ്വത്ഥോദുംബരപ്പു.ക്ഷ വടവേതസജംശ്ൃതം 

വ്രണശോഥോപദംശാനാം നാശനംക്ഷാജനാല് സുതം. 

വ്യ0__ അരയാല് അത്തി ഇത്തി പേരാല് വഞ്ഞി ഇവചകഷായം 
ഇതു കൊണ്ടു കഴുകിയാല് വ്രണം വീക്കം ഉപദംശ മെന്ന രോഗം 
േവശമിക്കും. | ം 

വരുണാദിഗണക്വാഥം ] 
മൂ. വരുണോബകപുള്യ ശ്ച വില്വാപാമാശ്ശുചിത്രകാ$ 

അരഗ്നിമന്ഥദ്വയംശ ഗ്രു ദ്വയം ച ബ്യഹ മീദ്വയം 
സൈരേയകത്രയംമൂവാ മേഷശ്ൃ.ഗീകിരാതക3 
അജാശ്ൃംഗീ ച ബിംബീ ച കരഞ്ചജശ്ച ശതാവരി 

വരുണാടി ഗണക്വ-ഥ$ കപമേദോഹര$ സ്ത 

ഹന്തിഗുല്ലം ശിരഃ ശൂലം തഥാഭ ട്ട ന്തരവിദ്രധീന്. 
വ്യാ__നീഠമാതചം കൊക്കുമന്താരം കൂവളത്തിന്വേര് കടലാ 

ടി കൊടുവേലി മുഞ്ഞ കാട്ടുമുഞ്ഞ മുരിങ്ങ പുനര്മുറിങ്ങ ചെ൨വഴ 
തിനു കണ്ടകാരി ചെറകുവഞ്ഞി വെണ്കുവഞ്ഞി കരിംകുഠിഞ്ഞി 
പേരു കുരുഘ ആട്ടകൊടപ്പാല നിലവേപ്പ് ആട്ടനാറിവേള തൊ 
ണ്ടി ഉങ്ങ് ശതാവരിക്കിഴക്് ഇവ കഷായം ഇതു കഫാമദസക 
ളെ കളയും ഗുന്മം ശിരഭശളൂലം അകത്തുണ്ടാകുന്ന വിദ്രധികഴം ഇ 
വരയ ശമിപ്പിക്കും. 

ഫലത്രികാദിക്വാഥം. 
മൂ__ ഫലത്രികാമുതാതിക്കാ നിംബകൈരാതവാസ കൈ? 

ജയേന്മധുയൃത$ കവാഥ3 കാമലാംപാണ്ഡുതാംതഥാ 
വ്യാ__ത്രിഫലത്തോടുകഠം, മൂത്. കട്ടരോഹിണ്ി വലേപ്പി 

ന്മതോല്ം നിലവേവ്പു ആടലോടകം ഇവ കഷായം തേന് ചേത്ത 



.. ൨൮ 

തട്ടിക്കുക കാമലദയയും പാ ണ്ഡുരോഗത്തെയും ജയി ൭൦. 
വാസാദിക്വാഥം. 

മൂ__. വാസാദ്രാക്ഷാഭയാക്വാഥ$ പിതഃസക്ഷെ്രശക്രെഃ 
നിഹന്തിരക്തപിത്താത്തി ശ്വാസകാസാന്സുദാരുണാന്. 

വ്യാ--ആടലോടകംം മു്മിരിങ്ങാപ്പഴം,, കടുക്കാ ഇവ കഷാ 
യം പഞ്ചസാരയും തേനും ചേത്തു കുടിക്കുക കഠിനമായ രക്തപി 
ത്തം ശമിക്കും. ശവാസകാസം ഇവ ഭയകങ്കരമായിരുന്നാലും ശമി്ല്ം 

ക്ഷ്യദ്രാശൃതം. 

മൂ-- കാസഘ്ല$ പിപ്പലീചുള്സ്റു യുക ക്ഷുയദ്രാശൃതസ്ൂഥാ. 
 ഖ്യയാ-_കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട കഷായം തിപ്പലി പ്പൊടിചേത്തു കുടി 

9കം ചുമ ശമിക്കും. 
ക്ഷ്യദ്രംദിക്വാഥം. ലി 

മൂ ക്ഷുദ്ര ദംലത്ഥവാസാഭി നാഗദരണചസാധിത$ 
കവാഥ$ പുഷ്ണരചുള്സ്റാഡ്ചയ ശവാസകാസൌ നിലാരയേല്. 

വ്യ-കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടം പഴമുതിരം ആടലോടകം ചുട്. ഇ. 
വ കഷായം പുഷ്ണരമൂലം പൊടിച്ചു ചേത്തു കുടിക്കുക. ശ്വാസകാ 
സങ്ങം ശമിക്കും. 

ദശമൂലകാഥം. 

മൂ- ദശമൂലകൃത$ ദപവാഥ3 സയവക്ഷാരസൈന്ധവ£ 

ഫുദ്രോഗ ഗുല്ലശൂലാനി കാസംശ്വാസംച നാശയേന്. 

.  പ്യാ--ദശമൂലങ്ങഥം കഷായം ചവക്കാരവും ഇത്തുപ്പും 24 

ത്തു കുടിക്കുക ഹുഃദ്രാഗം ഗുല്ലം വേദന ചുമ ശ്വാസരോഗം ഇവ, 
ശമിക്കും. 

] മഞ്ജിഷ്യാദിക്വാഥം. 
മൂ. മഞ്ജിഷ്യാത്രിഫലാതിക്താ വചാദാരനിശാമുതാ 

നിംബകശ്ചൈഷാം കൃത കവ:ഥോ വാതരക്ത വിനാശന. 
്യാ--മഞ്ചട്ടി ത്രിഫലത്തോടുകറം നിലവേപ്പ്: വയമ്പ് ദേവ 

താരം മഞ്ഞഠം അമൂത്' വേപ്പിന് തോല് ഇവ കഷ്വയം വാതരക്തം 
ശമിക്കും. 

] ധാത്ര്യാദിക്വാഥം. 
മു. ക്വാഥോവല്ലഭകൂള്്സാഡാ ധാത്രീച്ചദിരസാരയാഃ 

ജയേല്സുശിലിതോനിതയം ശ്വിത്രംപത്ഥ്യാശിനാംസ്കണാം. 

വ്യാ_.നെല്ലികുടയും കരിങ്ങാലിശഴാതലും കഷായമാക്കി കാര് 
'കോകിലരി പൊടിച്ച മേമ്പൊടിയിട്ട കുടിക്ക ശ്വിത്രം നശി.കഴം. 
ഓഷധഗുണത്തിന്നു ഹിതമായ ആഹാരം ശിലിക്കണം. 
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ത്രിഫലാദിക്വാഥം. 
മൂ__ ത്രിഫലാദേവദാരുശ്ച മുസ്മാമൂഷ കകള്്റ്റികാ 

ശിധൂരേതൈഭക്ടത$ ദവഥ8 പിപ്പലിച്ചള്്്ലസംയുത$ 
വിഡംഗചുള്ത്ു യുക്തശ്ച കൃമിഘക്ൃമിരോഗഹാ. 
ല്യാ__ത്രിഹലത്തോടുക0ം ദേവതാരം മുത്തങ്ങ എലിച്ചെവി 

മുരിങ്ങവലേര് ഇവ കഷായം കിപ്പുലിപ്പൊടിയും വിഴാലരിയുടെ 
പൊടിയും ചേത കുടിക്കുക കൃമി യക്കൊല്ലൂം കൃമിരോശത്തെ ശ 
മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. 

$ വസോദിക്വഥം. 
മൂ__ വാസാവിശ്വാമു താദാവീ രക്തചന്ദനചിത്ര കെൻ 

ഭൂനിംബനിംബകടുകാ പടോലത്രിഫാലാംബുരദൈഃ 
യവകാലിംഗകടമജൈെ$ ക്വാഥര്സവാക്ഷിഭരാഗഹാ 

വൈഖയ്ുംപീനസംശ്വാസം നാശയേദു രസര്ക്ഷതം. 
വ്യാ--ആടദലാടകം ചുക്ക് അമുത്' മരമഞ്ഞഠം രക്തചന്ദ 

നം കൊടുവേലി നിലദവല്പു് കടുരോഹിണി പടവലം ത്രിഫല 
ത്തോടു കം മുത്തങ്ങ യവം കുടകപ്പാലയരി കുടകവ്പ്ാലവേര് ഇപ 
കഷായം എല്ലാ നേത്രരോഗങ്ങളും വൈഖയ്യും പീനസംശ്വാസം. 
ഉരഃക്ഷതം ഇവയും ശമിക്കും. 

കാഞ്ചനാരത്വചഃക്വാഥംം 

വരുണത_.ച$ പാഥംം 
മൂ കാഞ്ചനാരത്വച3ക്വാഥ3 ുണ്ണീചുള്സ്േനനാശയേല് 

ഗൂണസ്ധമാലാംതഥാക്വാഥ$ ക്ഷൌദ്രേണവരു ണ്ത്വചഃ. 

വ്യാ --വലിയമലയകതമി മത്താലി കഷായമാശടി ചുക്കിന്റെറ 
പൊടി ചത്തു കുടിച്ചാല് ഗണ്ഡമാലശമിക്കും. അപ്രകാരം നീര്. 
മാതളത്തിന് തൊലി കഷായമാക്കി തേന്ചേത്തു കുടിച്ചാലും ഗ 
ണ്ഡമാലശമി ഒം. 

ശാലിപണ്യാദിശൃതം. 
മൂ... ശാലിപക്റ്റീബെലാവിചവ ധാന്മൃതൂണ്ണീകൃത3ശുതഃ 

ആധ് മാന ശൂലസഹിതം വാതജാംഗ്രഫണിംജടയല്. 

ല്യാ-__ഓരില കുരന്തോട്ടി കൂവളം കൊത്തമ്പാലയരി ചു് 
ഇവ കഷ്വയം തആൃധ് മാനത്തോടും വേദനായോടുംകൂ ടിയ വരേ 

കജുയായ ഗ്രഹണി ശമിക്കും. ) 
 വില്വത്വക്വാഥം. 

മൂ. ബില്വത്വചോഗുരൂച്യര്വോ ക്വാഥര് മക്ഷൌദ്രേണസംയുതദ 
ജയേത്രിംദാഷജാംച്ഛദ്ദിം പപ്പുടര്പിത്ത ജാംത്ഥാ. 
വ്യാ--കൂവളത്തി൯വേധിന്മേള്തൊലിയോ ചിററമൂമതോ ക 
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ഷായം തേന്ചേത്്ത കുടിക്കുക ത്രിദോഷകോപത്തില് നിന്നുണ്ടായ 
" ഛദ്ദ! ശമിക്കം അത'ന്മണ്ണ്നും പപ്പുടകപ്പല്പകഷായം തേന്ചേത്ുു 

കുടിക്കുക പിതാ കോപംനിമിത്തമുള്ള ഛര്ദ്ദി ശമിക്കും. 
അമൃതാദിക്വാഥം. 

മൂ__ അമുതാത്രിഫലാക_ഠഥ പിപ്പലിചുള്്്ൂസംയുത$ 
സക്ഷെയ്ദ്രശീലിതോനിത്ചം സവ്വയനേത്രവ്യഥാംജയേല്. 
്യാ__അമൂത്' കടുക്കാ ബെല്ലികടൊ താന്നിക്കാ ജവ കഷായം 

തിപ്പലിപ്പൊടിയും തേനുംചേത്ത്ു കുടിക്കുക ഇതു നേത്രരോഗകാല 
ങ്ങളില് നിത്യമായി ശീലിച്ചാല് കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വേദന 
കളേയുക്രജയിക്കും. 

പഥ്ാദിക്വാഥം. 

മൂ_. പ്ഥ്യാക്ഷധാത്രീദ്രനിംബ നിശാനിംബാമൂതായുതെ? 
൫8 പോ ഥഭഷഡംഗോയം സഗുഡര്ശിഷ്ൂലചുല്. 

ദൂശഖകഷ്്്ുശൂലാനി തഥാഭ്ധശിരസോല്ജം 

സൂയ്യാവത്തം ശംഖകംചദത്തപാതംചത്്ജം 
നക്താന്ധ്യംപടലംശൂക്രം ചക്ഷയര്പീഡാംവ,പോഫതി. 
വ്യാ__കടുടാത്തോടു താന്ിക്കാത്തോട്ടേ നെല്ലിക്കാത്തോടട നി 

ലവേപ്പ് മഞ്ഞര്ം വേപ്പിന്തോല് അരമൂര? ഇവ കഷായം ശക്രെ 
ചേത്തു കുടിക്കുക തലമവദന പുരികങ്ങള്ം ശംഖങ്ങറം ചെവി 
കം എന്നീ അംഗങ്ങളിലുള്ള വേദന തലയുടെ പകുതിബ്ജാഗത്തു 
ളള വേദന തലമഴചവനുമുള്ള വേദന ശംഖകം പല്ലുവീണതുനിമി. 
ത്തമുള്ള വേദന നക്താഗ്ധ്യം പടലം ശ്രുക്സം മുതലായ ന്വ്േരോഗ 

” പീഡകഠം ഇവ ശമിക്കും. 

പ ] ഗോക്ഷുരക്വാഥം. 

മൂ__ സമൃലദഗോക്ഷുരക്വാഥ$ സിതാമാക്ഷികസംയുത$ 
ന: ശയന്മൃത്രകൃഷ്്രാണി തഥാചോഴഷ്ണസമീരണം. 

ല 0. ഞെരിഞ്ഞില് സമൂലംകഷായം പഞ്ചസാരയും തേനും 

ചേതുതു അല്പം കൃദടോടേ കുടിക്കുക മൂതരക്ടച്ലയങ്ങളും വാതകോപങ്ങ 
കാ ശമിക്കും. 

(സശൂലപ്രഒരേ) ദാവാദിക്വഥം. 

മൂ_ ദംവീരസാഞ്ജനംമസ്ധം ഭല്ലാതർശ്രീപലംവൃഷ$ 
കൈരാതശ്ചപിബേദേഷാം ക്വാഥംശീതംസമാക്ഷിം 

ജയേത്സശുൂലംപ്രഭരം പീ കശ്വേതാസിതാതണം. 

വ്യാ---മരമഞ്ഞം രസാഞ്ജനം മുത്തങ്ങ ചേക്കരു കൂവള കൊ 

യ ആടലോടകം നിലവേപ്പ് ജവ കഷായം. തണുപ്പച്ചു തേന് 

ചേത്തു കുടിക്കുക വേദനയോടും മത്തെ നിറമായും വെളുത്തും ക൨. 
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ത്തും വ്ൃക്തമല്ലാതെ ചുവന്നും പോകുന്നു പ്രടരടത്ത ശമിപ്പി കം. 
[ന വരാഭിക്വാഥം; 
മൂ വരാദാവ്യബ്ദദാതൂണാംക്വാഥര് ക്ഷൌദ്രേണമേഹഘാ 

വ്യാ__ത്രിപഫലത്തോടുകം മരമഞ്ഞം മുത്തങ്ങ ഭേവതാരം 
ഇവ കഷായം തേന്ചേത്തു കടിക്കുക മേം ശമിക്കും. 

ലി ഖദിരാദിക്വാഥം. 
മൂ... ഖദിരത്രിഫലാക്വാഥോ മഹിഷിഘൃത സംയൃത$ 

വിഡംഗചുള്ള്റുയുക്തശ്ച ഭഗന്ദരവിനാശന$. 
വ്യാ കരില.ാലിക്കാതല്ം ത്രിഫലത്തോടു കഠം, ഇവ കഷാ 

യം എരുമനെയ്യും വിഴാലരിപ്പൊടി മുംചേത്തു കുടിക്കുക. ഭഗന്ദരം 
ശമിക്കും. 

ഹരീതക്യാദിക്വാഥം. 
മൂ__ ഹരീത കിദു രാലംഭാ കൃതമാല ദഗോക്ഷുതരെഃ 

പാഷാണഭേദസഹിതെ$ ക്വാഥോമാക്കികസംയുത$ 
വിബഃന്ധമൃതക്ടച്ഛ്േച സദാഹേസരജേഹിത$. 

വ്യാ-_കട്ട ദരാത്തോട് , കൊടുത്തുവദവര്ം കൊന്നവേര്, ഞെ 
രിഞ്ഞില് കല്ലൂവഞ്ഞി ഇവ കഷായം തേന്ചേത്തു കുടിക്കുക സ്രോ 
തോബന്ധഞംകേയും വേദനയാടും ചൂടോ$ കൂടിയ മുതക്ടച്ഛു 
ത്തേയും ജയിക്കും. ി 

] വീരത വാദിക്വഥം. 
മൂ__ വീരതരുവ്യൃക്ഷവന്ദാ കാശ3സഫചരത്രയം 

കുശദ്ധയംനളോഗുന്ദ്രാ ബകവുദ്്യോഗ്നിമമ്ഥക$ 

മൂവ്യാപാഷാണഭേദശ്ച ശ്യോനാകോഗോക്ഷുരസ്മഥാ 
യു അരപാമാശ്ശുശ്ച കമലം ബ്രാഹ്മി മചതിഗണോചര$ 

'  പിമത്യാദിരിതൃക്തര് ശക്രൊശ്മരിക്ടത്ത്ഥോ 
മൃത്രാഘാതംവായുരോഗാ ന്നാശ യേന്നിഖ്ലാനുപി. 

വ്യാ. ചോമ്മരം ഇത്തിംംക്കണ്ണ്ണിം കുരുവിക്കരിയു, കരികഠിഞ്ഞി 
ചെഠിയകുറിഞ്ഞിം വെങ്കറിഞ്ഞിം ദദ,ആറ൨ദഭ., താമര, ഞാഴൽ 
കൊക്കുമന്താരംം മുഞ്ഞം പെരുങകരമ്പം കല്ലൂവ്ൃഞ്ഞിം പലകവ്റ്്യയം 
നി, ഞെരിഞ്ഞില് കടലാടി താമര വദയം ബ്രഹ്മി ഇക്കഷായം ശ 
ശ്രെ ത്രശൂരി മൃതകൃ്ഛ്ും മൃത്രാഘാതം വായരോഗങ്ങറം ജവ എ 
ല്ലാം ശമിക്കും. 

ത ഏംണ്ഡാദികവാഥം. 

മൂ. ഏരണ്ഡേ ബീജപുരശ്ച ഗോക്ഷുരോബ്ദഹത്ദ ഡം 
തശ്മഃഭദസുഥാവില്വ മേതന്മൂചൈഭകൃതഭശൃര 8 
ഏിരണ്ഡതെതെലഹിംശ്വാഡല,£ സയവക്ഷാരസൈന്ധ 3 
സൂനസ്തന്ധകടിമേഡ്ഥ, ഹുദ യാത്ഥാംവ്യഥാംജയേല്. 



പം (൫. 0. 

വ്യാ... ആവണക്ക്, മാതളനാരകം ഞെരിഞ്ഞില് ചെവവ 
തിന, കണ്ടകാരി കല്ലൂവ്ൃഞ്ഞിം കൂവളംംഇ വയുടെവേര് കഷായം 
ആവണക്കെണ്ണും കായം ചവക്കാരം. ഇന്തുപ്പ് ഇവ ചേതു്മ കടി 

ക്ക. സ്പനം, സ്തുന്ധം, അരം ലിംഗം ഏുദയം ഈ അംഗമങ്ങളി 

ലുണ്ടാകുന്ന വേദ ക.0ം ശമിക്കും. 
വിലവാദിക്വാഥം. 

മൂ _ വിപ്വേഗ്നിമന്ഥശ്യോനാക കാശ്മൂരീപാടലാതഥാ 
ക്വാഥഛഏഷാംജയേന്മേദദാ ദോഷംക്ഷൌഴ്രേണസംയുത. 
ല്യാ-_കൂവളത്തിന്വേര്ം മുഞ്ഞവേര്, പലകപ്പയ്യാനം കുമി 

ടഴി൯ചേര് പാതിരിവേര് ഇവ കഷായം തേന്ച്േചേത്ത്ു കുടിക്കുക മേ 
ദോദോഷങ്ങം ശമിക്കം. 

ത്രിഫലാ ക്വാഥം. 
മൂ ക്ഷൌദ്രേണത്രിഫലാകവ:ഥ3 പീതോമേദോഫരസ്യൂത8 

വ്യാ--ത്രിഫലകഷായം തേന്ച്േചേത്തു കുടിക്കുക. മേദോദോ 
ഷം ശമിക്കും. 7 

ശഖോടകാദികവാഥം. 
മൂ__ ശാഖോടവല്ലുലക്വ:ഥം ഗോമൂഃത്രണയുതംപിബേല് 

ശ്ലീപദാനാംവിനാശായ മേദോംഭദാഷനിവൃത്തയേ. 
ല്യാ__ശാദഖാടത്തില് തോല് കഷായം ഗോശമൂത്രംചേത്തു കു 

കിക്കുക പെരുക്കാലും മേഃദാദോഷവും ശമിക്കും. 
ത്രിഫലാദിക_ഥം. 

മു ത്രിഫലാരഗ്വധകവാഥ$ ശക്രൊക്ഷൌ(രസംയുത$ 
രക്തപിത്തഹരോദാഹ പിത്തശ്കൂല നിവാരണ. 
വ്യാ... ത്രിഫലത്തേടട്ടകംം., കൊന്നഃവര്ം ഇവ കഷായം. 

ഞ്ചസാരയും തേനുംചേത്തു കുടിക്കുക. രക്തപിത്തുയും പിത്ത ഴ് 

കയം കൊണ്ടുള്ള ചൂടും വേദനയും ശമിക്കും. ന് 
രാസ്ത്ാഭിക്വഥം. 

മൂ രാസ്റ്റാഗേ-ക്ഷുരകൈരണ്ഡ ദേവദാരുപുനന്നവാ 
. ഗുളുച്യാരഗ_ധശ്ചൈവ ക്വാഥദമഷാംവിപാചയേല് 
ശുണ്ണീ.ു കൂ്റൂസസംയുക്തം പിബേജ്ജംഘാകടീഗ്രഹേ 

പാശ്വപൃഃഷ്ഠാരുപീഡായാ മമേവാതേസുദുസരേ. 
വ്യാ---അരത്അ ഞെരിഞ്ഞില് വേര്, ആവണക്കിന്വേര്, 

ദേവതാരം തഴുതാമചേര് ചിററമൂത കൊന്നവേര് ഇവ കഷാ്മം. 
ചുക്കിമെറ പെട ചേതു്തു കുടിക്കുക. കണംകാല് അര ജവയി 
ലുള്ള പിത്തവും പാഗ്വങ്ങറം വൃഷ്ഠങ്ങഥം തുടകഴം ഇവയിലുള്ള 
വ്വേടന ഒ. ഭയക്കരമായ ആമവാതവും ശമിക്കും, ലം 



൨൩. 

_ ഭശമൂലശുതം ശേഫാലീപത്രശൃതം. 
മൂ. ഹിംഗുപുഷ്ണരചൂള്്്ാഡ്്യം ദശമൂലശ്തംജയല് 

ഗൃധസിംകേവലഃ ഒവ:ഥ8 ശേഫാലി പത്രജസൂഥാ. 
വ്യ ദശമൂപങ്ങഥം കഷായം കായവും പൃഷ്ണാമലം പൊടി 

ച്ചു പൊടിയും ചേത്തു കുടി ഒക. ഗൃധ്രസി ശമിക്കും. ചേമന്തിയി 
ല കഷായം മാത്രമ യി ഉപയോഗിച്ചാലും ഗൃശൂസി ശമിക്കും. 

അരമൃതാടിക_ഠഥം. 
മൂ അമൂതെരണ്ഡവാസാനാം ക്വാഥശ്ു ഠണ്ഡരതെലയുക് 

പീ ൭8 സവ്യാംഗസഞ്മാരി വാതരക്തംജയേഷഭ്്ുവം. 
വ്യാ അമൂത് ആവണകടിന്ചേര്, ആടലോടകത്തിന് 

വേര് ഇവ കഷായം ആ വണ മെണ്ലെ്ണുടചത്തു കുടിക്കുക. സവ്യാഗ 
ങ്ങളിലും ചെന്നിരിക്കുന്ന വാതരക്തം വേഗം ശമിക്കും. 

പടോലാദിക്വാഥം. 
മൂ പട്രോലംത്രിഫലാതിക്താ ഗുളചീചശതാവരീ 

ഏ തല് ക്വാഥോജയേല് പിതാ വാതാസ്രംദാഹസംയുതം. 

വ്യാ-- പടവലം കടു രൊത്തോടും, താന്നിക്കാത്തോടു., നെ 
ജികാത്തോടു., നിലദവവപ്പ്, അമൃത്, ശതാവരിക്കിഴങ്ങ്” ഇവ ക 
ഷ്വായം: ചുട്ടുനീഠാഠലോടുകൂടിയ വാതരക്തം ശമിക്കും. 

ശിഗ്രുക്വാഥം--പുനന്ന വാദിക_ാ൧ഥം. 
മൂ പുനന്നവാവരു ണയോ3 ക്വാഥോത്തവിദ്രധിംജദയല് 

തഥശിഗ്രൂഭവ കവാഥോ ഹിംഗുസൈന്ധവ സംയൃത$. 
വ്യാ_. തഴുതാമദവര്, നീര്മാതളത്തിന്വേര് ഇവ കഷായം. 

അന്തവ്പി ധി ശമിക്കും ആഅതിന്മണ്ണും മുരിങ്ങലേര് കഷായം കായ 
ലും ഇത്തുപ്ലും ചേത്്തു കുടി ദക യമന്തവ്വിദ്രധി ശശിക്കും. 

_ പരുണാദിഗണക്വാഥം. ] 
മൂ. വരുണാടിഗ നക വാഥമപക്വേമധ്യവിദ രധൌ 

ഈഷ ചാദിരജോയുക്തം പിബേച്ചുമനഹേതവേ. 
ല്യാ__. വരുണാദിശണം മമ്പേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്' തരതു നോ 

കഖിക്കൊഠം ൭. അന്മധ്യിദരധി പഴുക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ യില് 
ഇുദഷൊയം ചുക്കു മുളകു തിപ്പലി ഇവയുടെ പൊടി ചത്തു കുടി 

കേ ശമിക്കും. 

[ 

) ഏ്ലാദിക്വാഥം. 
മൂ. ഏപാമശധു കദഗാകണ്ട ദരണുമെകരണ്ഡവാസ കഷ 

കൃഷ്ണാശ്ശൂഃഭദസഹിതാ$ ക്വാഥഛഏഷാംസുസാധി 8 
ശിലാജതുയുത8മപയ$ ശക്രൊശ്മൂരിക്ട ഫാ. 

ല്യാ. ഏപത്തരി,ഇരട്ടിമധുരം,രഞെിഞ്ഞ'ല്,അരേണു കം 
് റ് ടം 



_ ൨൪ 

ആവണക്കിന് വേ൪,ആടലോടകദവര്ംതി പ്പലിംഭ ല്ലൃഞ്ഞി ഇവക 
ഷറയം കല്ലദം ചേത്തു കുടിക്കുക ശഷ്രൊയ്യം തരശ്ൂരിയും കൃച്ഛ്യയും 
എന്ന മൂന്ന ദോഷഃരാഗങ്ങം ശമിക്കം. ം 

ധാന്യാദിക്വ:ഥം: 

മൂ__ ധാന്യവാല വില വാബ്ദു നാഗ൭ ൭ര8സാധിതംജലം 4 
ആമശ്ുലഹരംഗ്രാഹി ഭീപനംപാച്ചനംപരം. 1 | 

വ്യാ കൊത്തമ്പാലരിം ഇരുവേലി, കൂവളത്തിന്വേര്ം 2 
ത്തങ്ങം, ചുക്ഭ ഇവ കഷായം. തആമൃമശ്ൂല ശമിക്കും. ഗ്രാഫിയാകു 
ന്നു. ഏറവും ദീപനപാചനങ്ങളെക്ചെയും. 

൫  ണ്ഡമൂലക്വവഥം. 

മൂ__ ഏരണ്ഡമുലംഭ്വിപലം ജലേദൂ ഗു ണിതേപചേല് 
തല്ക്വാ.ഥായാവശുൂ ക:ഡ്ഥ,$ പാശ്വൂല് കഫശൂലഹാ, 
്യാ- ആവണക്കിന് വേര് രണ്ടുപലം ടഗുണം വെള്ള 

ത്തില് കഷായം. ചവക്ഠാരം ചേത്തു കുടിക്കുക. പാശ്പഭാഗങ്ങ 
ളിലും ഫൃഭയത്തില്യം കഫാധിക്യം നിിത്തമുള്ള വേദന ശരിക്കും. 

| വത്സകാദിശൃതം. 
മു വത്സകാതിവിഷാവില്പർസുവാലക ജഃ ശ്ര $ 

അരതിസാരംജയേല്സാമം ചീ രജംല്ക്തശ്തൂലജില് . 
൮ കുടകപ്പാലവേര്ം അതിവിടയം, കൂവളക്കായം മുത്ത 

ങ്ങ ഇരുവേലി, ഇവ കഷായം പഴകിയതും ആമത്തോട്ടം രക്ത 
, ത്തോടും വേദനയാടുടകൂടിയതും ആയ അതിസാരം ശമിക്കും. 

നാഗരാഴിക ഥം. 
മു--- നാഗരൈരണ്ഡഃ8 കഥ ക്വഠഥജന്രരയവസ്യച 

ഫി,ഗു സൌവച്ചലോപേതോഖാതശ്ുകൂലയിവാരണ$. 

. ല്യാ- ചുക്ക്, ആവണക്കി൯വേര്, ഇവയോ കുടകപ്പാലയ 

രിദയോ കഷായം കായയും തുവച്ചിലക്കാരവും ചേത്തു കുടിക്കുക 
വാതശുല ശമിക്കും. 

പുനന്നലാദിക്വഥം. നു 

മൂ__ പുനന്നവംമൃതദാരു പഥ്യനോഗരസാധിരള് 

ഗോര്ർത്രഗുല്ഗുലുയുത.? ക്വഠഥ3ശേ:ഥോദമ-പഹ$. 
വ്യാ. രഴുതാമവേര്ം അമൂതും ദേവതാരം, കട്ടുക്കാത്തോട്ട.ം 

കു ജവ കഷായം ഗോര്ത്രധും ഗുല്ഗുല്യവും ചേത്തു കുടിക്കു 

ക. വിക്കലും ഉഭരരോഗവും ശമിക്കും. 
രേണുകാദിക്വഥം. 

മൂ. 'രേണടകാപിപ്പ്ുലീക_ ഥോ ഹിംഗുകല്ലേനസംയുത$ 
പാനാദേവഹിപഞ്ചാപി ഹിക്കാനാശയതിക്ഷണാല്. 



-- ൩൨൫ 

വ്യാ അരേ സകംടതിപ്പുചി ഇവ കഷായം കായം അരച്ചു 
കലക്കി കുടിക്കുക ഇക്ക്,€ം തഅഞ്ചും വേഗം ശമക്കും. 

രര റ 
വുടപാകയോഗങ്ങറം, 

അരചുത്വക്വുടപാകംം 

മൂ__ അരലൃത്വക്ക്ടര ശ്ചെവ പുടപാകോഗ്നിഭീപനഃ 
മധുദമാചരസാഭ്യാംച യുക്ര 8സവ്യാതിസാരനുല്. 
വ്യാ__ പലകപ്പയ്യാനി വരിദന്മല് തൊലി പുടപാകം ചെ 

യ്യൊെടുത്ത രസത്തില് തേനും ജലവിള്പശയും ചേത്തുപയോഗി 
ച്യാല് എല്ലാഅതിസാരങ്ങളും ശമിക്കും ഒഗ്നിദിപനത്തെച്ചെയ്റ്ക 

യ്യും ചെയ്യും. 

കടജത്വക്ധുടപാകം. 

മൂ__ തല് കാലാകടഷ്ടകുടജ തവചംതണ്ഡുലവാരിണാ 
പിഷ്ടാം ചതു ദ്മൂലമിതാം ജംബുപ്പല്ലവവേഷ്ടി താം 
സൂഃത്രണബഭ്ധാംഗോധൂമപി ഷ്ടനചരിവേഷ്ടിതാം ല് 
ലിപ്ലാംച ഘനപങ്കേന ഗോമയൈവ്ൃഹ്പിനാദഹേല് 
തരള്ടാരവാക്സ്്റാഞ്ചമൂ3ം ദൂഷൂവഠ വഹോ$സമുഭധരേല് 
തതോരസം ഗഹീ തവാച ശീതംക്ഷൌദയുതംപിബേല് 

ജയത്സയ്യാനതീസാരാന് ദുസൂരാന്സു ചിദരത്ഥിതാന്. 
വ്യ കുടക പ്രാലവേരിന്മേല് തൊലി എടുത്തു ഉടന അരി 

ക്കാടിയില് അരച്ചുരുട്ടി ന.ലുപലം എടുക്കും ആ കബളത്തി 

നെ ഞാവല്ത്തജളിരു കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി അത് മീതെ ഗോ 
തമ്പ ാച്ചുപൊതിഞ്ഞു ശീല മണ്ചെയ്യൂ പശുതുവിന്ചാണകവഠളി 

യില് വച്ചു ദഹിപ്പിക്ക ആ മണ്ണു അഗ്നിയുടെ നീഠമാകുമ്പോരം 
എടുത്തു ഒുറിയംശഷം മണ്ണും പുറ ഃമപൊതിഞ്ഞ മറവസാധന 
ങ്ങളേയും നീടി കബളികയെ പിഴിഞ്ഞുരസ മെടുത്തു ആറഠിയശേ 
ഷം തേനുംക്ൂട്ടി കൊട്ടു കഴക വളരെ പഴകിയതും പ്രയാസമുള്ളതുമാ 
യ എല്ലാ അതിസാരങ്ങളും ശമിക്കു.. 

ന്യഗ്രോധാദിചുടപാ കം. 
മൂ. നൃഗ്രോധാദദശ്ച ല്ലേന പുരംയല്ഗൌരതിത്തിരേഃ 

നീരസ്ധുമുദരംസമൃക് പുടപാകേനതല്പച്ചേല് 
തല് ഒള്ലൂസ്യരസ$ ക്ഷെ യുക്തസവ്ൃഴീസാരനുല് 
വയ്യാ. ന്ൃഗ്രോധാ് ഗണത്തില് പറഞ്ഞ മരുന്നുകം അര 

വു പിതാരിപ്പള്ളിര നട വയറില് അടച്ചു പുടപാകം ചെയ്യടുത്തു 

പിഴിഞ്ഞു രസ: ദതേനുംചേത്തു കുടിക്കുക എല്ലാ അദിസാ 

രങ്ങളും ശമിക്കം. 
നി നം ന. 



0 _ം ൨00) ചം 

ദാഡിമിഫലപുടപാകം. 
മു പുടപാകേനവിപചേല് സുപക്വംദാഡിമീഫലം 

ത്ര “സാമ ധുസംയുക്ത$ സപവ്യാരി സാരനാശന$. 
വയ്യാ പഴുത്ത താളിമാതളഫലം പുടപാകംചെയു രസമെ 

ടുത്തു തേന് ചത്തു കൊടുക്കുക എല്ലാ അതിസാരങ്ങളും ശമിക്കും. 
ബീജവൂരാദിപുടപാകം. 

മൂ__ ബീ പൃരാമ്ജംബ്യനാം പല്പവാനിജട പൃഥക് 
വിപചേല്പുടപാകേന ഷൌദ്രയുക്തശ്ചത൫സഃ 
ഛദ്ദ'ംനിവാരയേല് ഘോരാം സവ്വദോഷസമത്തഭ വാദ്. 
വ്യാ -- മാതളനാരകം, മാവു, ഞാവല് ഇവയുടെ തളിരുക 

മം വേരുകളും പ്രത്യകം പുടപാകംചെയ്യോടുത്ത രസത്തില് തേന് 
ചേത്ുത്തു കൊടുക്കുക എല്ലാ ദോഷങ്ങറാമൂലം ഉണ്ടായവയും ഘോര 

വുമായ ഛദ്ദി ശമിക്കും. 
൮ൃഷപത്രപുടപാകം. 

. മൂ- പിഷ്ടരാനാംവൃഷപാത്രാണാം പുടപാകരസോഫിമഃ 
മധുയുക്തോജയേദ്ൂക്ത പിത്തകാസജ്വരക്ഷയാന്. 
വ്യ ആടലോടകത്തില വുടപാകംചെയ്യെടുത്ത രസം 

ആറിയശേഷം തേന് ചേത കൊട്ടുക്കുക രക്തപിത്തം, ചുമ. ജവ 
രംം ക്ഷയം ഇവ ശമിക്കും. 

ക്ഷയ്രാപഞ്ചാംഗപുടപാകം. 
മൂ. പചേല്ക്ഷു(്രാംസപഞ്ചാംഗാം പുടപാകേനത(സ8 

പിപ്പലീചുള്്ററസംയുക്ഷ 9 കാസശ്വാസകഫാപഹ 8. 
വ്യാ-- കണ്ടകാരിച്ചുണ്ടയുടെ അഞ്ചംഗവും പുടപാകംചെ 

യ്യെടുതമ രസത്തില് തിപ്പുലിപ്പൊടിചേത്തു കൊട്ടുക്കുക കാസ 
ശ്വാസംം കഫോപ്ര്്രവം ഇവ ശമഥിക്കും. 

വ ഭീതകഫലപുടപാകംം 
മൂ_. വിഭീതകഫലംകിഞ്ഞിദ് ഘതേനാഭ്യജ്യഭലപയേല് 

ഗോധൂമപ ഷ്ടേനാംഗാരൈവ്വിപച്ചേല്പുടപാകവല് 
തത$പക്വംസമുങ്കൃത്യയ ത്വചംതസ്്യമുഖേക്ഷിപേല് 
കാസശ്വാസ്പ്രതിശ്യായ സ്വരഭംഗാഞ്ജദയത്തത. 
വ്യാ-_താന്നിക്കായുടെ പ്ൃറത്തു നെയ്യുതടവി ഗോതമ്പും ആര 

രച്ചുപൊതിഞ്ഞു പുടപാകംപോലെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടു അതിനന്െറതോ 
ടൂതിന്നുകം ചുമൃശ്വാസഃ രാഗംപിനസംഭച്ചയടപ്ലു ഇവ ശമിക്കും. 

ശുണ്ണിപുടപാകം. 

മൂ... ചുളി ഞ്ചില്ഘൃതാഭ്ക്തം ശുണ്ണ്യാഏീരണ്ഡജൈദ്ദലൈഃ 
വേഷ്ടിതംവുടപാകേന ധിപച്ചേന്മന്ദവഫ്നിയാ 



യ. 
തതഉ തുത്വതച്ച്ന്ം ഗ്രാഹ്യയംപ്രാത3സിതാസമം 
തേനഷാന്തിശമംപീഡാ ആമാതിസാരസംഭവാ; 

വ്യാ ചുക്ക പൊടിച്ചു നെയ് കൊണ്ടുകഴച്ചു ആവണക്കില 
പാതിഞ്ഞു പുടപാകമായി മൂദ്പഗ്നികൊണ്ടു പചിച്ചെടുക്കുക ആ 
നന്തരം ഒ ചുമട് മെടുത്തു പഞ്ചസാരച്ചേത്തു രാവിലെ തിന്നുക 
രതുരകൊണ്ട്” ആമാതിസാരം സംബന്ധിച്ചു പീഡ ശമിക്കും. 

ശുണ്ണീപുടപാകം. റ 
മൂ. ുണ്നീകല്ലംവിനിക്ഷ। പൂര സൈരേരണ്ഡമൂലജൈഃ 

വിപചേചേല്പുടപാകേന തസ ക്ഷൌ(്രസംയുത3 

ആമവാതസമു൯ഭൂതാം പീഡാംജയതിദുസ്ദരാം. 
വ്യാ-- 'ആവണ 291൯ വേരിന്മേല് തൊലി കുത്തിപ്പ് ഴിഞ്ഞ 

രസത്തില് ചു രെച്ചുകുഴച്ചു പുടപാകമായി പചിച്ചെടുക്കുക ശ 
മിഭെന് പ്രയാസമുമ്മതും ആമവാതം സംബന്ധിച്ചുള്ള തുമായ പീ 

ഡ ശമിക്കും. | 

ി 

സൂരണകന്ദപുടപാകം. 
മൂ__ സൌരണംകന്ദമാദായ പുടപാകേനപാചയേല്, 7 

സതൈലലവണസ്മുസ്) രസശ്ചാധശാവി കാരനു. 
വ്യാ കാട്ടുചേന ത്രുഭ്ധി ചെയ്തു. പുടപാകമായി പച് ച്വെ 

ടൂത്ത' ആ രസത്തില് എള്ല്്റുയും ഇത്തപ്പും ചേത്തു പയോഗിക്കുക 
അശസ്സൂനിമിത്തമള്ള വികാരത്തെ ശമിപ്പിക്കും. 

ഫരിണതശ്ൃംഗവുടപാകം. 
മൂ__ ശരാവ സാപുടേദശ്ധം ശൃംഗംഹരിണജംപിബേല് 

ഗാവ്യ്യനസപ്റ്റിഷായുക്തം ഫലച്ചുലംനാശയേഭൂവം. 
വ്യാ__ കലങ്കൊ്പു മൂശയില്വെച്ചു ദഹിപ്പിച്ചെടുത്തു പ 

തുവിന്നയെയ്യില് കുടി ഭക ഫൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദന വേ. 
"ഗം ശമിക്കാ. സ്വരസയോഗങ്ങം. 

അമൂതാസ വരസം.ധാത്ര്ാസ്വരസം: 
മൂ_ അമുതായാരസര് ക്ഷൌ( യുക്തര്സവ്യപ്രമേഹജില് 

ഹാഠിദാചൂമ്്്റസംയുക്തോവരസോധാത്ര്യാ$ സമാക്ഷിക? ' 

വ്യാ. അമൂതിന്െറ രസം തേനോ മരമഞ്ഞഠംപ്പ്യൊടിയോ 
ലത്തു കുടിച്ചാല് പ്രമേഹം ശമിക്കും. നെല്ലിക്കായുടെ രസതുമി 

൫ തേന് ചത്തു കുടിക്കുന്നതും പ്രമേഹശമനകരമാകുന്നു. 
യ് ! $ ന വാസകസ്വരസം. 

മൂ വാസ കസ വരസഃഃപദയോ മധു നാരക്തപിത്തജില് 
ജരക്രാസക്ഷയഹര$? കാമലഭദ്ശ്ശൃഷ്ഠപിത്തഹാ. 
ല്യാ-. ുടചോടകം കുരതിപ്പിഴ ഞ്ഞെ രസം തേന് ചേത 

1 ല് 



ഖ്യു; 

കുടിക്കുക. രക്തപിത്തം. ജവരംം ചുമം ക്ഷയം, കാമില. കപഫാപി ത്ത 

പ്ികാരങ്ങം ഇവ ശമിക്കും. 

ത്രീഫലാസ്വരസം. 

മൂ ത്രിഫലായാരസ3ക്ഷൌ്ര യുക്തോദാവ്വിരസേ:ഥവാ 
നിംബസ്വയവാഗുളച്യാവാ പീതോജയതികാമലാം. 
വ്യാ- ത്രിഫലയുടെ രസം തേന് ച്േവേത്തു കുടിച്ചാല് കാമ. 

ല ശമിക്കും. മരമഞ്ഞളിന്െറ രസമൊ വേപ്പിന്െറ രസമൊ ൫൪ 
മുതിന്െഠ രസമൊ മേല്പ്രകാരം കുടിച്ചാലും കാമല ശമിക്ക. 
(സ്വരസത്തിനു ത്രിഫല പച്ചുയായിത്തന്നെ യോജിപ്പിക്കണം.) 

തുളസീപത്രരസ൩__ദ്രോണപുഷ്ഠിരസ$. 
മു. പീതോമരിചചുള്ള്്റേന തുളസീപത്രജോരസ$ 

ദ്രോണപുങ്ട്രിരസോ പാപി ബിഹന്തിവിഷമജരാന്. 
ലയ തുജസീപത്രരസത്തില് മുളകിന്െഠ ചൊടിചേത്തു 

കുടിച്ചാല് വ് ഷമജവരങ്ങള്ം ശമിക്കും. തുമ്പയുടെ രസവും മേല് 

പ്രകാരം ഉപഃയാഗിക്കാം. ഫലം മേല് പറഞ്ഞതുതന്നെ. 
ജംബ്വാമ്രാദിരസം. 

മൂ__ ജംബ്വാ(്മാമലകിനാഞ്ചപല്ലവോത്ഥോരസോജയേല് 
മധ്വാജ്യക്ഷിരസംയുഃ ക്താരക്താതീസാരമു ച ബണം 

൮). ഞാവല്ത്തളിര്ം നെല്ലിത്ത ളി, മാവിന് തളിര് ,ഇവ 
കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞ രസത്തില് തേന് നെയ്യു” പാല് ഇവച്േത്തു കുടി 
ക്ക വഭ്ധിച്ച രക്താതിസാരം ശമിക്കും. 

രസ്സൂലബണബ്ദൂലികാപത്രരസ. 
൫ ത്സൂലബമസ്ലൂലി കാ പത്രരസര് പാനാദ്യപോഹതി 

സവാതിസാരാന്ശേ വ്യാനാക കുടജത്വഗ്രസോഥവാ 
൮൮വലിയകന്താലയ്മുല്ലിന്െറ ഇല കുത്തിപ്പിഴഞ്ഞരസം 

കടിക്കുക. എല്ലാ അതിസാരങ്ങളും ശമിക്കും. പലകല്പയ്യാന കുട 
കപ്പാലവേര് ഇവ ചതച്ചുപിഴിഞ്ഞ രസങ്കടിച്ചാലും മേല്പറഞ്ഞ 

ഫലം ലഭിക്കും. 
ളി 

ൽ 

ആദ്രകസ്വരസ$ 
മൂ-- ആദ്രകസ്വരസ$ഃ ക്ഷൌദ്രയുക്തോവൃഷണവാതനുല് 

ശ്വാസ്കാസാല്ചീ്ഥന്തി പ്രതിശ്യായം വ്യപോഹതി 

വ൮ൃ-_ഇഞ്ഞി കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞെ രസത്തില് തേന് ചേത്തു കൊ 
ടുക്കുക വൃഷണവാതം ശമിക്കും ശ്വാസം കാസം 
ബം ഇവയും ശമിക്കും. ടട. 

ബീജപൃരരസഃ 
മൂ.ബീജപൂരരസ3പഃനാന്മധുക്ഷാരയുതോജയേല് 

പാശ്വഹൃദ്വസ്മിശുലാനി കോഷ്ടവായുഞ്ചദാരുണം; 
ന അ നി ങോ അയി 



൩൯. 

വ്യ മാതള നാരകമ്പഴം പിഴിഞ്ഞ രസത്തില് തേനും ച 
വക്ഠാരവും ചേത്ുതു കുടിക്കുക. പാശ്വഭാഗങ്ങം, ഹൃദയം, വസ്തി 
ഈ അരംഗത്ഭളിലെ വേദന കഠം ഭയങ്കരമായ കോഷ്ഠവായു ഇവ 
യെജ്ജചിക്കും. 

ശതാവരീരസഃ 

മൂ__ ശതാവയ്യാശ്ചമധുനാ പിത്തശതൂലഹരോരസ$ 
വ്യ ശതാവരീരസത്തില് തേന് ച്ചേത്തു കൊളട്ടക്കുക. പി, 

ത്താധികമായ ശ്ളൂല ശമിക്കും. 

കന്യാരസഭ 
മൂ_ നിശാ ചൂട്ട്്യയതഃ കന്യാരസഃ പ്പീഹാപചീഹര$ 

വ്യ-_കഠവവാഴരസത്തില് മഞ്ഞറംപ്പൊടിചേത്തു കൊടുക്കു 
ക പ്പീഹയും അപചിയും ശമിക്കും. 

അലം ങുഷാസ്വരസര് 

മൂ__ അലംബുഷായാ$ സ്വരസഃ പീതോദ്ധിപലമാത്രയാ 
അചചീഗഞണ്ഡമാലാനാം കാമലായാശ്ചനാശന$ 
വ്യ-__പാച്ചോോഠറി ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞു ഒരുനേരം രണ്ടുപലം 

വീതം കുടിക്കുക. അപചിം ഗണ്ഡമാലാ. കാമലാ, ഈ രോഗങ്ങ 
൭ം ശമിക്കും. 

റ ശശമണ്ഡരസ$ 

മൂ__ ശശമുണ്ഡാരസമകാഷ്ക്റോ മരിചൈരവധൂളിത$ 
ജടയത്സ്ചുദിനാഭ്യാസാല് സൂയ്യാവത്താഭ്ധഭേദകൌ 
വയ. കാട്ടപാവലിനെറ രസം എടുത്തു മുളകു പൊടിചേത്തു 

കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഏഴുദിപസം കുടിക്കുക. സൂയ്യാവത്തം, ആര, 
ഭ്ധുഭദകം എന്നി ശിരോരോഗങ്ങം ശമിക്കും. 9 

ബ്രഹ്മ്യാദിസ്വരസഃ 
മൂ__ ബ്രാഹ്മീകൂഷ്ടാണ്ഡ ഷഠംഗ്രന്ഥാ ശംഖിനീസ്വരസാഃ ) 

മധുകുഷ്ഠയുതാ$സവോന്മാദാപഹാരിണര് പൂഥക 

൮) ബ്രഹ്മിം കുമ്പളങ്ങ, വയമ്പും കീരിവള്ളി ഇവ ചതച്ചു 
പിഴിഞ്ഞു കൊട്ടം പൊടിച്ച പൊടിയും തേനും ചേത്തു കുടിക്കു 
ക എ്ലാ ഉന്മാദങ്ങളേയും കളയും. 

കൂഷ്ണാണ്ഡകസ്വരസ$ 

മൂ. ശൂഷ്ലാണ്ഡ കസ്യ സ്വരസോ ഗുഡേോനസഹമയാജിത$ 
ദുഷ്ലൂകോദ്രവസഞ്ജാതമദമ്പാ ദ്യേപോഹതി ം 
വ്യ കുമ്പളങ്ങയുടെ രസത്തില് ശക്രെചേത്തു കൊടുക്കുക 

വരക തിന്നതിനാലുള്ള മഭം ശമിക്കും. 
ടം ട് ന ടി 



പ. ൪൭... 

ഗാട്ല്ടേല്കിമൂലസ്വരസ$ 

മൂ. ഖഡ്ക്ാടിച്ഛിന്നഗാത്രസ്യ തല്ലാലനമൂരിതോയ്രരണഃ 
ഗാജ്ജേരുകിമൂലരസൈജ്ജായതേ ഗതവേദ൨ഃ 
൮൮. കത്തി കൊണ്ടു ശരീരത്തില്മുറിപ്പേട്ട തല്ക്കാലമണ്ടാ 

കുന്ന വേദനകരംക്കു വലിയ ഈരകത്രിന്െറ ചേര്ചതച്ചു പിഴി 
ഞു വ്രണത്തില് യനീഠച്ചാല് വേദന ശമിക്കും. 

പ്രമഥ്യാഭി കഷായഭേദ8 
മൂ പ്രമഥ്യാപ്രോച്യതേദ്രവ്യപലാല് കല്ക്കീക്ടതാച് ശൃതാല് 

തോദയാല്യൂ ഗുണിതേതസ്വ8 പാനമാഫു3പലദ്വയം 
വൃയ--രരുപലം മരുന്നു പട്ട ഗുണം വെള്ളത്തില് തരേച്ച 

കലക്കി തിളപ്പിച്ചു തആരതില് നിന്നും രണ്ടുപലം ഒരുനേരം കുടിക്ക 
ണം ഇതു പ്രമഥ്യാ കല്പനയാകുന്നു. 

മസൂകേനദ്ര്യവൈ സിദ്ധാപ്രമത്ഥ്യാദ്വിപലോന്മിതാ 
സുശിതാമധുസംയുക്താ രക്താതിസാരനാശിനീ. 
൮്യ..മുത്തങ്ങം കുടകവ്റാലയരിം ഇവകൊണ്ടു സാധിച്ച പ്ര 

മത്ഥ്യാകഷായം തണുപ്പിച്ചു തേന് ചേത്തു രണ്ടുപലം ഒരുനേരം 
കട്പ്പിക്ക. രക്താതിസാരം ശമിക്കും. 

ന്: സാധ്യഞ്ചതുഷ്യലംദ്രവ്യഞ്ചതു€ ഷഷ്ഠിപലേജലേ 

തല് ക്വാഥേനാഭധശിഷ്ടരേനയവാഗുംസാധയേല്ഘനാം 
വ്യ- നാലുപലം മരുന്നു അവപതമിനാലുപലം വെള്ളത്തി 

ല് കംഷ്ഠായമിട്ടു പകുതിയാക്കി എടു തു അതില് കൊഴുത്ത കഞ്ഞെതി 
സാധിക്കുക. ] 
മൂ-- ആമമാമമാതകജംബൃത വക മഷോയേവിപച്ചേല് ബുധഃ 

യ്മ വാശ്ുംശാലിഭ ക ക്താംതാംഭക്ത്പഗ്രേഹണീംജയേല് 

വ)-മാവിന് തൊലി, തരന്പഴ ത്തിന്തൊലിം ഞാവല് ത്തൊ 

ലിഇവയുടെ കഷായത്തില് ശാലിനെല്ലി ന്ൌ അരിയിട്ടു കഞ്ഞി 

വച്ചെടുത്ത കുടിക്കുക ഗ്രഹണിശമിക്കും. _ , 
മൂ-- കല്ലദവ്യപലംതുണ്ണീ പിപ്പലീ ചാദ്ധകാഷികീ 

വാഴിപ്രദഃസ്ഥന വിപചേത്സദയേം യൂഷളഉ ച്യതേം 
൮ു.-ഒരുപലം ചുക്കും അരപ്പുലം തിപ്പലി, ഇവ പൊടിച്ചു 

ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് ഇട്ടു പചിച്ചെടുക്കുക ഈ ദ്വത്മിനു യൂ 
ഷം എന്നു പേര്. റ്റ; 

മൂ-- കലിത്ഥയവ കോലൈശ്ച മുൽഗൈമ്മുലകഗ്രമ്ഥികൈ$ 
ശുഗ്ലീധാന്യാകയുക്കൈശ്ചയൂഷര് ശ്ശേഷ്ടാനിലാപഹ 

സപലമഷ്ഠികഥിത്യേഷ സന്നിം തേജ്വരംജ3ദയല് 
തമൂമ വാതഹരര്കണ്ഠഫുട_ക്ത്രാണാം വിശോധന$ 



നാമ ചി 

വ്യാ--പഴമുതിരം യവധാന്യംം ലന്തക്കുരു, ചെപപയവ. കാ 
ടത്പ്പലം പര്, ചു 9൭, കൊത്തമ്പാലരി ഇവ ചേന യ്യൂഷം കഫ 
വാതംദമെ ഹനിക്കും സപ്ലൂമഷ്ടികമെന്ന ഈ യോഗം സന്നിപാ 
രജപ്വരത്തെക്കളുയും ആമവാതം ശമിപ്പിക്കും കണ്ണം പൃദയം വായ 
ഇവയെ ശോധനചെയ്ും. 
മൂ ക്ഷുണ്ണംദപ്യപലംസാധ്യം ചതുഃ ഷഫ്ടിപലേജലേ 

അരഭ്ധശഷ്ംചതദ്ദേയം പാനേഭക്താഭിസംവിധൌ 
വ്യാ -- ഒല്പലംമരുന്നു ചതച്ചു അവപതതിനാലുപലം വെ 

ള്ളത്തില് ഇട്ട പകുതിയാക്കി യെടുത്തു ഈണുമുതല:യവയില്മീതേ 
കുടിപ്പിക്കുക. 
മൂ. ഉശീരപറ്റുദടാദീച്യ മുസ്യാനാഗരചന്ദനൈഃ 

ജുലംശ്ൃ തംഫിമമ്പേയം പിപാസാജ്വരനാശനം. 
പ്യ--രാമച്ചംം പ്ലുടകച്ഛുല്ലം ഇരുവേലി. മുത്തങ്ങ ചുക്കും 

ചന്ദനം ഇവ കൊണ്ടുണ്ട കടിയ ജലം തണുപ്പിച്ചു കുടിക്കുക വെ 
ള്ളദ്ദാഹവും ജ്വരവും ശമിക്കും. 
മൂ-- അഷ്ടമേനാംശശേഷേണ ചതുത്വഥേനാഭ്ധകേനവാ 

അഥവാക്വഥനേനൈവ സിഭ്ധമുഃഷ്ണാദകംവഃദല് 

ശ്രേഷ്ടാമവാതദോഷഘ്ലം വസ്മിശോധനദീപനം 
കാസശപാസജവരഹഠം പീതമുഷ്ണ്നോദകംനിശി. 
്യാ_ ശുദ്ധിചെയ്യെടുത്ത പച്ചുവെള്ളം കാച്ചി എട്ടിലൊ 

ന്നോ നാലിലൊന്നോ രണ്ടി ലൊന്നോ ശേഷിപ്പിച്ചതോ അഥവാ 
തിളപ്പിച്ചുതോ ചുടുവെള്ളം എന്നുപവയപ്പെടുന്നു. ഇതു കഫാധി 
കയം ഒരുമവാതം മേദോദോഷം ഇവയെക്കച്ചയും വസ്മിയെ ശോ 
ധനചെയ്യും ഭീപനമുണ്ടാക്കും ചുമ ശ്വാസം, ജ്വരം ഇവയെ ശ 
മിപ്പിക്ഭം ഇതു കുടിക്കേണ്ടതു രാത്രി യിലാകുന്നു. ാ 
മൂ. ക്ഷിരമഷ്ടൂഗു ണംവ്യയാല് ക്ഷീരാന്നീരംചതുശ്ലണം 

ക്ഷീരാവശേഷംതല് പിതം ശൂല മാമോത്ഭ  േയേല് 
വ്യാ__മരുന്നിമന്ൊ അളവില് നിന്നു എട്ടിരട്ടി പാല് പാ 

ലില് നിന്നു നാലുമടങ്ങു വെള്ളം വറഠിച്ചു പാലാക്കി കുടിക്കുക ആ 
മന്നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന ശൂല ശമിക്കും. 
മൂ സവജ്വരാണാംജിക്ല്്റാനാം ക്ഷീരംഭൈഷജ്യമുത്തമം 

ശവാസാല് കാസാഛിര$മുലാല് പാശ്വശ്ുൂലാല്സപീന 
മുച്യതേജവരിത$പീത്വാ പഞ്ചമൂലീശൃു മമ്പയര് [സാല് 
വ്യാ. എല്ലാ പഴകിയ ജവരങ്ങംക്കം പാല് ഉത്തമമായ ഒ 

ഷധമാകുന്നു പഞ്ചമൃപങ്ങംം ഇട്ടു കുവക്കിയ പാല് കുടിക്കുക ശ്വാ 
സകാസം ശിരദശ്ൂലം.ം ല് പീനസം എന്നിദരാഗങ്ങ 

0 



പര്വം 

൭൦ ജരരേ-ഗമുള്ളവങ്കല് നിന്നു മാറിഃപ്പാകു ന്നു. 
മൂ ത്രികണ്ടകബലാ വ്യാഥിഗുഡന.ഗര സാധിതം 

വച്ചോമൂത്രവിബന്ധ ഘ്ലംകഫജവരഹരംപയ 3 
൮൮൦. ഞെര്'ഞ്ഞില്,കവന്തോട്ടിവേ,ചെറ വഴുതിനറേ-ര്൪ം 

ശക്രെ, ചുക്കു ഇവ പാല് ശഷൊയം വച്ചസ്സും മൃത്രന്മടവു ഇവയും 
കഫഥജ്വരയും ശമിക്കും. ക 

അന്നപ്രക്രിയാ 
മു. അഥാന്നപ്പക്രിയാരചെഖ പ്രോച്യതേനാതിചിസ്മരാ൯ 

യവാഗു ഡ് ൧ ണജലേ സിഭ്ധ്യാസ്യാല്ക്ൃസരാഘനാ 

തണ്ഡു ചലൈമ്മുട് ശഗമാഷൈ ശതിലൈവാസാധിതാഹിതാ 
യവഗുഗ്ലാഹണിബല്യ തപ്ൂണീവാതനാശിനീ 

വ്യാ. രനന്തരം അന്ന ക്രിയയും അരി വ്'സ്മാരങ്കൂുടാതെ 
അതന്നെ പറയുന്നു ആഠരട്ടിവെള്ളത്തില് സാധനമ്പാ കഞ്ചൈഡയ്യൂ 
ഘലേനമായുണ്ടാക്കുന്ന കഞ്ഞി യവാഗുൂഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു അരി 
യോ ചെവപയദറോ ഉഴുന്നോ എള്ളോ കൊണ്ടു സാധിക്കുന്ന യ 
വാഗ ഹി തമായതാകുന്ന ഗ്രാഹിണിയായും ബലമുണ്ടാക്കുന്നതാ 
യും ഇന്രിയങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതായും വാര.ശമനകരമായതാ 
യും ഭവിക്കുന്നു. 4 
മു_ വിഃലപീചഘനാസിക്ഥാസ് ദ്ധാനിരേ ചതുഗ്ശൂണേ 

ബ്ലഹണീതപ്പുണീപുദ്യാ2 ധുരാപിത്തനാശിയി 
. , വ്യ. _.നാലിരട്ടി വെള്ളത്ില് ആരഭിജിട്ടു ഘനമായി ഉണ്ടാ 
കടന്ന കഞ്ഞി വിലേപീ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു ഇതു വധററദിയ 
ക്ഞ്ഞിയാകുന്നു. . (ബഫ്ഹുസിക്ഥാ ലിംലപീസ്യാല് എന്ന പ്രമാ 
ണാന്തരം കാഞട..) ഇതു രുടിപ്ിക്കും ഇര്രിയങ്ങളകെ പോഷിപ്പിക്കും 
പൂദ്ലയമാകുന്നു മധുരരസമാകൂന്നു പിത്തശമനമത്തെ ചെയ്യും. 
മൂ_ ൫വാധി ചാസ്വല്പസിക്ഷഥാചതുദു ശഗു ഃണജടല 

സിദ്ധാപേയാബുമ ധെര്മ്ഞേയായൂഷഭകിഞ്ചി ട് ഘന$സമു 
പേയ ലഘുതരാഞ്തേ യാഗ്രാഹിണി ധാശുപു ജ്ിടാ £ര.$ 
യൂ ഃഫാബെല്യസ്ധൂ ത$കണ്ണ്്യോ ലഹു പാക കഫാപഹഫഹ$ 

. ൮,൦_പതിന്നാലുമടങ്ങുവെള്ളതംില് ഖരിയിട്ടുസാധിക്കുന്ന 
കഞ്ഞി പേയാ എന്നു പഠയപ്പെെടുന്നു അതിനെ കുറേകൂടി കഥ 
ക്കിയാല് അതു യൂഷ മെന്നു പറയപ്പുടുന്നു ഇതു വെള്ളഭമറിയ ക 
ഞ്ഞിയാകുന്നു പേയ എന്ന കഞ്ഞി! ഏററവും ലഘുവാകുന്നു മല 
ലെന്ധത്തെച്ചെയ്യും ധാതു ദുതെള പുഷ്മിചരുത്തും യൂഷം ഖെല്യമാ 
ഡും കണ്ലൃമായും വേഥം ഭഫക്കുന്നതായും കഫത്തെ ശമിപ്പിക്കു 

ന്നതായും ഭവിക്കുന്നു, ഴു ഡു 
പ യി ന കളം പെ 



ച (൫4൨... 

മു ജദലചതുദ്ദശഗുടന്നേ തണ്ഡുലാനാം ചതുജ്യലം 
വിപ.ചേല്സ്രാവയേന്മണ്ഡം സഭക്താധധുദരാലഘ്യ 

വ്യാ-.നാലുപലം രരിപതിന്നാലുമടങ്ങുവെള്ളത്തില് സാ ച്ചു 
ടൂത്ത് ഈറഠിയവെള്ളം മണ്ഡ മമന്നു പറയ പ്പെടുന്നു. ആ വറ൨ 
ചോറ എന്നു പറയപ്പെടു നു ത്അതു ലഘുവഖാഴും മധുരരസ്ധത്തോ 

ടുക്ഛടിയതായും ഭവി കന്നു. 
മൂ _ നീരരചതുദ് ശഗുഃണ സിദ്ധാ മണ്ഡസൂ വസിക്ഥക 

ണ്ണി സൈന്ധവ സംയുക്ത പാചംനാ ഭീപന$ ജര 
്യാ__പതിന്നാലുമടങ്ങു വെള്ളത്തില് സാധിച്ചെടുത്തു വറവകൂടാ 
ത്തകഞ്ഞിയില് (മണ്ഡ ത്തില്) ചു ദരം ഇന്ത്പ്പും ചേത്തു കുടിക്കുക. 
ഏററവും പാചനമായും ദീചനമായും ഭവി കം. 
മൂ ധാന്ത്രി കടു സിസ്ധൂത്ഥയുക്തസുക്രേണയോജിത$ 

ഭഷ്യശ്ചഹിംഗു തൈലാഭ്യാം സമണ്ഡോഷ്ടഗു ണ8സ്യൂതര് 
ഭീപഠന$പ്രാണദോവസ്ധി ശോധനോരക്തവഭ്ഥന$ 
ജപരജിത്സവദോഷഘ്ലോമണ്ഡോഷ്ടഗുണളച്ചതേ. 

ഖ്യാ__മണ്ഡത്തില് കൊത്തമ്പാലഭി, ചുക്കളകംരിപ്പലി,ഇന്ത്ര 
പ്ലുംമോരും പൊരിച്ചകായം, തൈലം ഇവച്ചേത്തുകടിക്കുക ഇ 
തിനു അഷ്ടഗുണം എന്നുപേര്. ഇതു ഭീപനമായും ബലവഭി്ഥ കരമാ” 

യും വഡസ്ധിശോധനമായും രക്തവഭ്ഥനമായും ജപര്ശമനമായും സവ 
ദോഷങ്ങഃളയും കളയുന്നതായും ഭവിക്കുന്നു. സിസ്ധുത്ഥമുട് ഗത 
ണ്ഡുലയോജിത$ം എന്നു പാഠാന്തരംകാണുന്നുണ്ടു 
മൂ__സു കണ്ഡിതെസൂഥ ഭ രദഷ്യെവാട്ടുമദണ്ഡോയവൈഭവേല് 

കഫപിത്തഹരഃ കണ്ദേ്യോരക്തപിത്തപ്രസാധനര് 
വ്യയ--മണ്ഡ ,പാകംചെയ്യുന്നത'നു അരിയോ മലരോ ചേക്ടക മ 
ലരു ചേത്തുണ്ടാക്കുന്ന മണ്ഡത്മിനുലാജമണ്ഡം (മലര്കഞ്ഞി) ഏ 
ന്നു പറയപ്പെടുന്നു (മണ്ഡത്മില് തെജിഏന്നുഭാഷ.) ഇതു കഫ 
ത്തേയും പിത്തത്തേയും ശമിക്കും മലംതടയും. വെക്കൂ "ഹത്തേയും 
ജ്പരത്തേയും കളയും. 

ക്വാഥാട് യോഗ ഒ.പ്പനങ്ങഠം. 

സമാ ശിം 

1 അഥതൃതീിയോധ്യായ$ തത്രഫാണ്ട കല്പനാ 
മൂ --ക്ഷുഃണ്ണൂദവ്യപലേസമ്യശഗ് ജലമയ്ണ്ും വിഹിക്ഷിപേല് 

മുല്പാത്രെ കുഡു ടവാന്മാനം തതസ്തു സ്രാവയേല് പടാല് 
സസ്വച്ചുള്ന്റ(വ8 ഫാണ്ടുസൂന്മാനാദ്ധിപലോന്മിതം 
മധുശേപതാ ഗുഡാഭീംശ്ച ക്വാഥവത്തത്ര നിക്ഷിപപേല് 

൨.0. ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു രണ്ടുഫലം ദൂഡൃത്തിന് ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു 

ലൂ 



ര്ര് 

വെക്ൂളം നാഴിമാത്രം ഒഴിച്ചു വസ്ത്രത്തില് കൂടി മണ്പാത്രത്തില് ആ 
രിച്ചെടുക്കുക. ഇതിനു ഫാണ്ടം എന്നുപേര്. തേന് ശക്രെ പ 
്ചസാര മുതലായതു ക്വാഥത്തിങ്കല് എന്നപോലെ യോടജിപ്പി 
ക്കുക. റാ 
മ__മധൂക.വയഷ്ും മധുകം ചന്ദനം സപത്രുഷകം 

മൂന്നാളും കമലം ചോധ്രരം ഗംഭാരിനാഗകേസരം 
ത്രിഫലാം സാരിവാംദാക്ഷാംലാജല്കോഷ്ക്ണു ജലേക്ഷ്പേല് 

യ്കിതാമധുയുതര് പേയ? ഫാണ്ടോവാസാഹിമോഥവാ 
വാതപി മതജവരം ദാഹംതൃമ്്ാമൂച്രാരതിഭൂമാന് 
രകുമപിത്തംമദംഹന്യാന്നാത്രകായുവിചാരണം 

പ്യാഇരിപ്പപ്പലും ഇരട്ടിമധുരം? ചന്ദനം. ചിറഠീന്തല്, താമര 
വളയം, താമരയഴ്ിംപാച്ചോറഠിത്തൊലി, കുമിഴ്ച, നാഗവ്പയു ത്രി 
ഫലാ, നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു മുന്തിരിഞ്ങാപ്പഴം, മലരും ഇവചതച്ചു 
മുമ്പുപറഞ്ഞപോലെ ഫാണ്ടമായി രസ്മെടുക്കുക. അതിനെ പ 
ഞ്ചെസാരയും തേനുംചേതു്മ കുടിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കില് ഹിമമാക്കി 
കുടിപ്പി ഒക. വാത പിത്തം, ജ്വരം സവാംഗ മുട, വെള്ളദ്ദാ 

ഫം. മോഹാലസ്യം അരതിം തലത്'രിച്ചില്ം രക്തപിത്തം, മദം 
ഇവയെക്കജയും നിശ്ചയംതന്നെ. 
4ആമ്രജംങൃകിസലയൈവടശ്ൃംഗപ്രരോഫകൈ$ 

ഉശീദരണക്ട ത3പമാണ്ട സക്ഷൌദോജ്വരനാശന$ 

പിപാസാഛര്ദ്യയതീസാരാന്മൂര്ഛാംജയതിദുസ്മൃരാം. 
൮,൨മാവിന്തളിരും ഞാവല് തളിരു, പേരാല് മൊട്ട,രാമച്ചും ഇ 

വ് ഫാണ്ടമാക്കി തേന്ചേത്തുകടിക്കുക, ജവരംശമിക്കും. 

വെള്ളദ്ദാഹം, ഛദ്ദീം അതിസ്വരംം മൂര്ച്ഛ, ഇവ ദുസൂരങ്ങളായിരു 

ന്നാലും ശമിയ്ക്കംം ര് ളം 

മു__ മധൂകപുള്ുഗംഭാരീ ചന്ദനോശീരധാനയകൈ$ 
ഥാക്ഷയാചക്ടത3 ഫാണ്ടെഃ ശീതഃ ശക്കരയായുത$ 
തൂഷ്ണാപിത്തഹരഃ പ്രോക്തോദാഹരച്രാഭ്രമാഞ്ജയേല് 

്യാ__ഇരിപ്പപ്പുവും കുമിഴ്, ചന്ദനം. രാമച്ചും, കെത്തേമ്പാലരി 
മുന്തിരിങ്ങംപ്പുഴംം ഇവകൊണ്ടുള്ള ഫാണ്ടംതണുപ്പിച്ചു പഞ്ചസാര 
ചേത്ുതുകടക്കുക വെള്ളദ്ദാഹം പിത്തം ഇവയെക്കളയുംസവാം 
ഗം ചുടും മോഹാലസ്യം, തലതിരിച്ചല് ഇവ ശമിക്കും. 

മന്ഥ$ ഴ് 
മു മസ്ഥോപിഫാണ്ടഭേദ3സ്യ്യാത്തേ നചംതെത്രെവക്ല്ലരേ 

ജലേച്ചതുഴ്ണുഃലശീധത ക്ഷണ്ണൂം ഒപം വിയിക്ഷിപേല് 

ച ച്, 



ര൭ 

മൂ__മൂല്പാത്രേമന്ഥഃയത്സമയകതരസ്താച്ചദ്വിപലംപിബേല് 
വ്യാ. വ്യാമന്ഥയും ഫാണ്ടത്തിനെറ ഭേദമാകുന്നു. അതു ഇവിടെ 
പറയപ്പെടുന്നു. ഒരുപലം 8൦ ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു നാലുപലംത 
അത്തവെള്ളത്തില് ഇട്ടുക തരതിനെ മ൯പാത്രത്തില് ആക്കികട 
കോലു ൭ കാണ്ടു കടയുക. അതില്നിന്നുരണ്ടുപലംകുടിക്കുക. 
മൂ _ഖയ്തുരദാഡിമീദ്രാക്ഷാതിന്ത്രി ണീകാളികാമലൈ$ 

സപ്രരൂരഷെഃ കൃതോ മന്ഥ$ സവമദ്യവികാരനുല് 
വ്യാ-ഈത്തപ്പഴം, ത ളിമാതളം പഴംമുന്തരിങ്ങാപ്പഴം. മരപ്ലൂളിം 

ഞെരിഞ്ഞായു്ചി, നെളി 6. ചിററീന്തലിന് കായ. ഇവമന്ഥമാ 
ക്കി േട്ടിക്കുകം എവ്റാത്തരം മദ്യങ്ങളുടെ വികാരത്തയും കളയും 
മൂ__ക്ഷൌ(ര യുക്തമസൂരാണാം സക്തവോ ദാഡിമാംഭസാ 

മഥിതാവാരയത്ത്യാശ്ുു ഛദ്ദിം ദോഷത്രയോത്ഭ വാം 
ല്യാ. ചണമ്പയഠി൭തന്ഠ പൊടിയും താളിമാതളംപഴവും., മേ 
ല് പ്രകാരം കടഞ്ഞതേന് ചേത്തകുടിക്കുക ത്രിദോഷദകാപങ്ങ 
ഉംനിമിത്തമുള്ള ഛദ്ദിശമിക്കും | ല് 

മൂ_പ്പവിതൈദശീതനീരേണ സഘ്ൃതൈയുവസക് തുഭിഃ 
നാതിസാന്ദ്രദവൈര്മന്ാ$ തൃഷ്ണാദാഹാസ്രപിത്തഹാ 

വവാ__ തണുത്തവെള്ളത്തില് നെയ്യും യവത്തിന്െപൊടിയും 
ചേത്തുവഥിച്ച് അധി കംകൊഴുത്തതും അധികംദ്രവമായതും അല്ലാ 
തെകുടിപ്പികഭക വെള്ളദ്ദാഹവും ചൂടും രക്തപിത്തമുംശമിയ്ക്കം 

ചികിത്സാസ്ഥാനേ. 

ഫാണ്ടാദി കല്പനാനമേ തൃതീയോധ്യറയഃ 

താ 
അഥചതുൂര്ഥോധ്യായ$ 

തത്രഫിമകല്പനാ 

മൂ ക്ഷുന്ണ്ൂ;ദവ്യപലംസചൃക ഷഡ് ഭിരനീരപലൈഃപ്പുതം 

നിചശാഷിതംഘിം 8 സ്യാത്തഥാശീതകഷായക$ 
രുന്മാനം ഫാണ്ടവകമ്തേയം സവത്െത്രവെഷനിശ്ചയ$ 

വ്യാ. ഒരുപലംമരുന്നുപൊടിച്ചു ആവപലംവെകകൂത്തില്ഇട്ടഒരു 
രാത്രിവച്ചിരുന്നു തണുപ്പിച്ചു കുടിക്കുക. കുടിക്കാനുള്ള അളരുഫാ 
ഒഭത്തിരനന്നപോചെരണ്ടുപലംതന്നെ. എല്ലാഹികകല്ലനുക്കു൦ ഈ 
നിശ്ചയംതനന്നെ. 

റ 10: 



ര്൬ 

മു__ആമ്രാജംബുംചദകുടം കൂര് ണിക്ടത്യജദലക്ഷിപേല് 

ഹിമം മസ്യപിബേൽപ്രാതര് സക്ഷാദംരക്തപിത്തജില് 
൮്യാ--മാവിന്തെലേ'ച ഞാവല് ത്തൊല, ഇവ പൊടിച്ചു വെള്ള 
ത്തിലിടുക ഹിമമാക്കിതേന്ചേത്തുരാവി ലേകടിക്കുകരക്തപിത്തം 
ജയിക്കും . 
മു__മരിചംമധുയഷ്ടീച കാകോദ്ദ. ബുരപല്ല 3 

നിലാല്പലംഹിമസ്തൂര്ജസ് തൃഷ്ണാഛദ്ദിനിലാരണര്3 
വ്യാ--മുളകു,ബരട്ടിഷധുരം കാട്ടുത്തി യു ട്രെതളു।രു.കരിതൂവളക്കിഴങ്ങു 
ഇവഹിമമാക്കി കുടിക്കുക വെള്ളദ്ദാഹവുംഛരദ്ദിയുംശമിക്കും 
മൂ__ നീലോല്ലുചംബലാദ്രാക്ഷാ മധൂ പംമധു കം തഥാ 

ഉശീരംപദ് മകം൭ ച്വെവകാശ്മൂ ് ചപരൂഷകം 
ഏതശ്ചിതകഷായശ്ച വാതപിത്തജവരാഞ്ജയേല് 
സപ്രലാപഭ്രഛദ്ദി,മോഹതുഷ്ണാനിവാരണ3 

ല്യാ__കരിംകൂവജക്കിഴങ്ങും കുവത്തോട്ടിം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം, ഇരിപ്പ 
ഇരട്ടിമധുരം രാമച്ചം, പതുമുകം കുമ്, ചിററീന്തല് ഇവഹിമക 
ഷായമാക്കികുടിക്കു ം വാതപിത്തജവരംശമിക്കുംപിച്ചുപറയുന്നതും 
തലതിരിച്ചിലും ഛദ്ദിയും മോഹവും വെള്ളദ്ദാഫവും ശമിക്കും. 
മു__ അമു മായാഹിമ$പേയോജീണാജവരഹരസ് മൃത 
വ്യാ__അമുതു ഹിമകഷായമാക്കി കുടിക്കുക ജീണജവരം ശമിക്കും 
മു__വാസയാശ്ച ഹിമ കാസംരക്തപിത്തംജപരാഞ്ജയേല് 

ല്യാ_ ആടലേടേകം ഹിമകഷായമാക്കികുടിക്കുക ചുമയും രക്തപി 
തതവും ജവരവുംശമിക്കും. 
മൂ__ പ്രാതസര് ശക്രഃ പേയോഫി3മാധാനയകസംഭവ$ 

അന്തദ്ദാഹംത.ഥാതൃഷ്ണും ജയേല്സ്രോതോവിശോധന$ 
വ 0-_കൊത്തമ്പാലരിഹിമകഷായമാക്കി പഞ്ചസരേച്േചേത്തു രാ 
ലിലേകുടിക്കുക. അനുദ്ദാഹം വെമ്ദ്ദാഹം,ം ഇവശമിക്കും സ്രോ 
തോബന്ധങ്ങളെ കളെയും. 
ച് ധാന്പ്യാകധാത്രിവാസാനാം ദ്രാക്ഷാപപ്റുടയോഗ്ഥിമ$ 

' രക്തപിത്തജ്വരംദാഹം തൃഷ്ണാംശോഷംചനാശദയല് 

യദ. കൊത്തമ്പാലരിം യെള്ളിക്ക, ആടലോടകം. മുന്തിരിങ്ങാപ്പ 
ഴംം പപ്പൂടകപ്പ്പ് ഇവഹിമകഷായമുാക്കികുടിക്കുക രക്തപിത്തം 
ജ്വരം, കൂടും വെള്ളദ്ദാഹം ദേഹംവററംച്ചുഇവശമിക്കും. 

ചി ' ഇതി ഹിമകല്പനാനാമചതു 
റ ത്ഥോധ്യയായ$ 

രഥ പഞ്ചമോധ്യായ3 
തത്ര കല്ലകല്പനാ 



൪൭ 

മൂ. ദൂവ്യമാദ്രംശിലാപിഷ്ടംത്ൂഷ്ണംവാസജലംപിബേല് 
പ്രഭക്ഷപാവാപകല് കാസ്നേ തന്മാനംക ഷസമ്മിതം 
കഃല്ലുമധുഘൃതം തൈലം ദേയംദ ഗു ണമാത്രയാ 
സി മാഗു ഡൌസമെദദ്യ്യാ ഭവോദേയാശ്ചതുഗുണാഃ 

വ്യാ-_ ഓഷധങ്ങം പച്ചുയായാലും ഉണങ്ങിയതഷേല്ലേം മൂന്നുക 
ഴഞ്ചയ നാല്യമടങ്ങു വെള്ളത്തില് അരച്ചുകലക്കി കുടിക്കുക. തഅരനു 
പാനങ്ങളായി ചേക്കേണ്ട തേന് നെയ്യു തൈലം ഇവ ഓഷധ 
ത്തിന്െറ ഇരട്ടികൂട്ടക പഞ്ചസാരയും ശക്രൊയും സമമായുംകൂ്ടുക 
മൂ. ത്രിവൃദധ്യാപഞ്ചവൃദ്ധയവോ സപ്പൂവൃഭ്ധ്യാഥവാകണാ 

പിബേല്പിഷ്ടവാദശദിനം വാതഥൈവാപകഷദഃയല് 
ഏ പംവിംശദ്ദി മനെ സിദ്ധം പിപ്പുലിപഭ്ധമാനകം 
അമനനപാണ്ഡൂവാതാസ്ര കാസശ്വാസാല്ചിജവരാ 
ഉ ദരാശക്ഷയശ്ലേഷ്ട വാതാര്നശ്യന്ത്യരോഗ്രഹ 

വ്യാ--മുന്നോ അഞ്ചോ ഏഴാ തിപ്പുലകളായിത്തുടങ്ങി രണ്ടുദിപ 
സങ്ങളില് ഒരിക്കെ വഭ്ധിപ്പിച്ചു ഖരരച്ചുകടിക്കണം ഇങ്ങനെ പ 
ത്തുദിചസം വഭ്ധിപ്പിക്കുക പിന്നീടു കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുക ഇങ്ങന്നെ 
പത്തുദിവസം കൊണ്ടുകുറച്ചുതുടങ്ങിയ മാത്രയില് എത്തുക ഈ വി 
ധം ഇരപതുദിവസം ഉപയോഗി ക്ടകംഇതുകൊണ്ടു പാണ്ഡു, വാ 
തരക്തം, ചുമ. ശ്വസം. അരുചി, ജ്വരങ്ങറം, ഉദരം. തസ്സ, 
ക്ഷയം. കഫം. വാതം. ഉദരോഗ്രഹം ഇവ നശിക്കും. 
മു--- ലേപാന്നംബദ ലൈഭകല്ലോ വ൮്ൃണശോധനരോപണഃ 

ഭക്ഷണാച്ഛൂദ്ദികുഷ്ടാനിപി ത്തശ്ലേഷ്ടക്ടമീഞ്ഞയേല് 
ല്യാ--വേപ്പിച അരച്ചുപുരട്ടുക വൃണം ശോധനവരുകയും ഉ ണങ്ങ 
കയും ചെയ്യും അരച്ചുകടിച്ചാല് ഛര്ദ്ദി കുഷ്ടങ്ങം, പിര ശ്രേഷ്ഠം 
ഇവയെക്കളുയും. 
മൂ__. മഹാനിബജടാകളല്ലൊഗ്രദ് സ്രസിഹാശനഃസൂത$ 
ല്യാ__ആയയഭവപ്പിന്െറ വേരരച്ചുകടിക്കുക ഗൃഭൂഭസി എന്നംരാ 
ഗാംശമി കടും യ ൽ 

മു__ ശുദ്ധകല്ക്കോരസോനസ്യയ തിലതൈലേവമിശ്രിതഃ 
വാതരോഗാഞ്ജയേല്തീവ്രാ൯ വിഷമജ്വരനാശനഃ 

വ്യാ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചുകലക്കി എണ്ണുചേത്തുകുടക്കുക. 
കഠിനമായവാത.രോഗംശമിക്കും. വിഷമജ്വരവുംശമിക്കം. 

രസ്പോനകല്ലും. | 
മൂ. പക്വകന്ദരസോനസ്യ ഗുടി കാനിസ്റ്റൂഷീകൃതാട 
! പാടയിത്വച്േ മധ്യസ്ഥം ദൂരീകയ്യാത്തദംകരം 

തദുഗ്രഗന്ധനാശായരാത്രൌതക്രേവ।നിക്ഷിപേല് 



രവ 

അപനീയചതനസ്യാച്ഛിലായാം പേഷയേത്ത തൻ 
തന്മധ്യേപഞ്ചമാംശേനചുള്ല്്റമേഷാംവിനിക്ഷിപേല് 
സൌവച്ചുലംയവാനിഞ്ച ഭജ്ജിതംഹിംഗു സൈന്ധവം 
കടുത്രികം ജീരകംച സമഭാഗാനിചൂര്ണയേല് 
ഏിക്ടതൃതതഃസവംകല്ലും കഷപ്രമാണത$ 
ഖാദേദഗ്നിബലാപേക്ഷി ജതുദോഷാദ്യപേക്ഷയാ 
ഒരനുപാനംതര 8 കുയ്യാദേരണ്ഡശൃതമന്വഹം 

സവാംഗൈ കാംഗജംവാത മര്ദിതംചാപതന്ത്രകം 
തരപസ്താരമഥേ ന്മാദ മുരുസുംഭചറഗ്ഗഡ്രസീം 
ഉരപൃഷ്ഠകടിപാശ്വ കുക്ഷിപീഡാംകൃമീജ യല് 

രരജീര്ണമാതപംരോഷമതിനീരംപദയാഗുഡം 
രസോനശശൂന്പുരുഷസ്മ ജദേതന്നിരന്തരം 

മദ്യംമാംസംതാഥാമും ച രസംസേവേരനിത്ൃശടന്നു 
വ ൮0 പാകമായവെളുത്തുള്ളി പുഠന്തോല് കളഞ്ഞു രണ്ടായിക്കീഠി 

മധ്യത്തിലുള്ള അങ്കരത്തെക്കളഞ്ഞു അതിന്െറ ഉഗ്രമായ ഗന്ധ 

ത്തെക്കളയന്നതിനായി ഒരുരാത്രിയില് മോരില് ഇട്ടവയ്ക്ക. പി 

ന്നീടു അതില് നിന്നുഎടുത്തു കള്ളില് വച്ചുഅര ദണെം. താഃഴപ്പറ 

യുന്നമരുന്നുകളുടെ പൊടി അതിനെ അഞ്ഞില്ഒരംശമായിരിക്ക 

നെം തൂവര്പ്പിലക്കാരംം കുറാശാണിചം പൊരിച്ചെടുത്തകായംം ഇ 
തപ്പും ചുക്കും മുളകുയിപ്പലി ജീരകംംജവസമങ്ങ0ംഎല്ലാം യോ, 

ജിപ്പിച്ച അഗരിബലത്തെ അനുസരിച്ചുസേവിക്കുക ജുതുക്കളുടേയും 
ദോഷങ്ങളുടേയും,ബലത്തെ അന്സരിച്ചിരിക്കണം നിത്യവും ആ 

വണക്മിന്വേര്കഷായം മീതേകുടികണെം സവാംഗവാതം ഏകാം 

ഗാവാതം ആദ്മിതവാതംം അപതന്ത്ര കം അപസ്താരം ഉന്മാദം ഈ 

ല്സ്ദൂംഭം: ഗൃഭൂസിം നെഞ്മുപ്പു ൦ അരക്കെട്ട -പാര്ശ്വങ്ങം൭വ 

യ൨ം ഈഭ ഗങ്ങളിലെ കുത്നി നാലും കൃമി ഇവയെ ജയിക്കും. 

ലീട്ട്റ്റാഹാരങ്ങ?ം ഉപയോഗിക്കരുതു വെയില് ഘില്ലരുതു അധി 

കം വെള്ളം കുടിക്കരുതു പാല്ം ശക്രെം ഇവ ഉപയോശിക്കരുതു .മ 

ദ്യം മാംസരസം പുളിരസം ഇവ നിത്യയും സേവിക്കണം. 

മൂ_ പിപ്പലീപിപ്പലീമൂലം ഭല്ലംതകഫലാനിച്ച 
ഏ്തല് കല്ൃശ്ചസക്ഷെൌ്ര ഈരുസ്പംഭനിചാരണഃ ടഃ 

വ്യാ_ പിപ്പലി തിപ്പലിളൂലം, ചേക്കരു ഇവ അരച്ചു കലക്കി തേ 

൯ ചേത്തു കുടിദകെ ഈഅസുംഭം ശമി ഭം. 

മൂ_ വിയ്ക്കക്രാന്താജടാ ല്ലൂര് സിതാക്ഷൌ ൫ഘ്ൃത്രയ്യതഃ 
പഠ.ണാമദഭവ് ശൂല നശദയല്സപൂഭിദ്രി നൈ$. 

4 വ്യാ_വി തരാ ഴിയുടെംവല് രച്ചു കലക്കി പഞ്ചസ രയും തേ 
റ ൽ 

പി 

് [" 



രന്. 

നും നെയ്യും ചേത്തുകടിക്കുക പരിണാമത്തിങ്കല് നിന്നുണ്ടായ വേ 
ദന ഏഴുദിവസംകൊണ്ടു ശമിക്കും. 

മൂ. ശരണ്ണീ തിലഗു ഡൈര്കല്ലംദുദ്ധേന സഹയോജയേല് 
പരിണാമഭവംശ്ൂലമാമവാതംച നാശയേല് 

വ്യാ__.ചു ദട്ം എള്ളും ശക്രെ, ഇവ അരച്ചുകലക്കി പാലുംചേത്്തു 
കുടിക്കുക. പരിണാമത്തിങ്കല് നിന്നുണ്ടായ വേദന ആമവാതം ഇ 
വ ശമിക്കം. 

മൂ അപാമാശ്ശൂസ്യബീഭാനാം ഒല്ലസ്മണ്സുലവാരിണാ 
പിതോരക്താശസാംനാശം കുരുതേനാത്രസംശയ$ 

്യാ-_കടലാടിയരിം അരിക്കാടിയില് അമര ] കുടിക്കുക. ര 

ക്താശസ ശമിക്കം ഇതു നിശ്ചയമാകുന്നു. 

മൂ _ബദഗീമൃലകല്ലേന തിലകല്ലുശ്ചവായാജിത$ 
മധുക്ഷീരയുത. കയ്യു ദൂരക്താ ഴിസാരനാശനം 

വ്യാ_ലന്തയുടെ വേരിദന്മല് തൊലി അരച്ചു ഏള്ളരച്ചുതിനോടു 
യോജി; ച്ചു തേന് പാല് ഇവചേത്തു കുടിക്കുക. രക്താതിസാ 
രം ശമിക്കും. , 

മൂ. കൂശ്ശാണ്ഡ കരസോപ്േതാം ലാക്ഷാംകഷദ വയംപിബേല് 
രക്തക്ഷയമുഃരാഘാതം ക്ഷയരോഗഞ്ചനാശയേല് 
്യാ__കുമ്പകങ്ങയുടെ രസത്തില് ആവകഴഞ്ചു കോലര ൭9 

ചേത്തു കുടിക്കുക രക്തക്ഷയം, ഉ ഃരാഘാതം, ക്ഷയരോഗാ ഇവശ 
1 

മൂ. തസ്ധുലീയജടാകല്ലസ്സൃക്ഷൌ(രഭസരസാഞ്ജന$ 
തനണ്സുലോദകസം പീമോ രക്തപ്രദരനാശന$ 
ല്വാ__ചെവ ചീരയുടെ ദ പരരച്ചു രസാഞ്ജനവും തേനുംചേ 

ത്മ അരിക്കാടിയില് കുടിപ്പിക്കുക രക്ത പ്രദരം ശമിക്കും. 
മൂ... അങ്കോലമൃലകല്ലശ്ചസക്ഷൌഒസൂണ്ഡുലാംബുനാ 

അതി സാരഹ 83പ്രാക്തസ്ൂഥായിഷഫര$ സൂത. 
വ്യാ _അങ്കോലത്രിന്െഠ വേരരച്ചുതേനുംചേത്ത്ു അരിക്കാ 

ടിയില് കുടി ദക ധ൦തിസാരം വിഷം ഇവശമിക്കും 0 
മൂ. വഡ്്യാശട്രോടി കൂലം പാടലായാജടാഥവാ 

ഘൃതേനവില്വമൂലംവാ ദ്വിവിധംനാശയേദ്വിഷം 
വ്യാ കായ്ക്കാത്ത കാട്ടപാവലിന്േ റോ പാതിരിവേരോ ക്കൂ 

വളത്തിന്വേക്രാ അരച്ചുകലക്കി നെയ്യ് ചത്തു കുടിക്കുക രണ്ടു 
വിധമായ വിഷവും ശമിക്കും. ു 
മൂ_-.അഭയാ സൈന്ധവകണാ ശ്ുുണ്ണീകല്ല,സ്പ് ദോഷഹാ 

ഖ്യു -കടട ടെ ഇന്തുപ്പ് തിപ്പലി ചു 38 ജൂച ഒരേച്ചുകലകടി 

( ടം 



-. ൫0. 

കുടിക്കു. ത്രിദോഷദകാപം ശമിക്കും. 
മൂ. പര്ല്യാതസെസ്ധ വശ ബ്ണീദിദ കടല്ലാദിപനപാചന. 

വ്യാ-കുടുക്കാ ഇരുപ്പു” ചു ഒ ഇപ അരച്ചുപലക്കി കുടി 8 
ക ദീപന തത്തയും പാചനതത്തയും ഉണ്ടാക്കും. 
മു. തരിവൃല്പലാശ ബിജാനിപാരസീയ യവാനികാ 

കമ്പില്ല ചാം വിഡംഗഞ്ചഗുഡശ്ചസമഭാഗകം 
തര്ക്രണ ല്ല ദമതേഷാംപിബല് ക്ൃമിഗണാപഹം 
വ്യ൨.ത്രികോല്പെടൊന്ന പ്ലാവിന്െകരല് പാഴ"സി ചറ്ശാ 

ണി കമ്പിപ്പാല വിഴാലരി ശക്ര ഇവസമം മോരില് കുടിക്കുക 
ക്ടമിശമിക്ഷം. 

ഇതികല്ലുകല്പനാനാമപഞ്ചമോധ്യായ 
അഥഷഫ്ലോധ്യായ ഴു 

തത്ര ചൂള കല്പനാ 

മു അത്യന്തതൂഷ്ണംയദ്രധ്യം സുപിഷ്ടം വസ്ത്രുഗാളിതം 

തത്സ്വാച്ചൂഴ്സ്ു രജ3 ക്ഷോരസ്മൂന്മാത്രാ കഷ്സമ്മിതാ 
കുട്ട്ുംഗുഡ$ സമോദേയം ശക്രൊ ദ്വിഗുണാഭവേല് 
ചൂണ്ന്്ണോഷ് ഭജ്ജിതാഹിംഗു ദേയം നോചേല് ക്ലേദക്ലത്ഭവേല് 

ലിമ്പല് ചുള്്്റം൫ വൈസ വൈദഘൂതാദ്യയൈദിഗുദണാന്മിതെ 
പിബേച്ചതുഗ്രണെ രേവചുഴ്്റു ാദലാഡിതംദലരവൈഃ 
കുള്ല്റാവദല്ഹ ഗുഡി കാ കല്ല്ാനാമനുപാനടം 
വാതപിത്തകഫാരേ. ത്രിഭ്യാകബളമാഹരേല് 
യേഥാതെലം ജലേക്ഷിപ്പും ക്ഷണേനൈവ പ്രസറ്റ്യൂയേല് 8 
ഒരനുപാനബലാഭം ഗേതഥാസപ്പ്യതിഭേഷമം 
(൫വേണയാവതാ സമ്മൃക്ചുള്്ുംസവ്യം പ്ലുതംഭവേല് 
ഭാവനായ പ്രാമാണന്തു ചൂള്്റപ്രോക്തം ഭിഷഗ്വരൈ$ 
വ്യാ-_ചൂള്സ്്റുവിധികളില് ഓഷധങ്ങളെ ഏറാധും ഉണക്കി 

പ്പൊടിച്ചു കുഴിയമ്മിയിലാക്കി അരച്ചുനേപ്പിച്ചു ശീലപ്പ്യൊടിയെ 
ടക്കണം. ഇതിന്െറ മാത്രമൂന്നുഴ ഞ്ചാണ്. അതായതു ഒതനേരം 
മൂന്നുകഴഞ്മു സേവിക്കാമെന്നത്ഥം. ശക്രെകൂട്ടി സേവിക്കേണ്ട!വ 
അമ്പോഠം പൊടിക്കുസമം കൂട്ടിക്കൊള്ളണം. പഞ്ചസാര ചേക്ട 
ണ്ടതായിവരുമ്ചോം പൊടിയില് ഇരട്ടിക്ൂട്ടണം. പൊടികളില് 
കായംചേക്മ്വേ:€ം പൊരിച്ചു പൊടിയാക്കി യോജിപ്പിക്കണം. 
അല്ലെങ്കില് ഉല്ക്ലേദം ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും (വങ്ങളില് കു 
ച്ചു ലയിപ്പിച്ചു ചെയയ്കുണ്ടുന്ന ചൂള്സ്റുസേവയില് നെയ്തുടങ്ങിയ 
എല്ലാദ്രവങ്ങളും പൊടിയുടെ മാത്രയ।ല് നിന്നും ഇരട്ടികണ്ടു ചേ 
കണം പൊടികഠം കലക്കി കുടിക്കേണ്ടതായി വല്മ്പോം വം 2 

ത ന ത്ത ച പ തി ന്ന റാ ലിനി 



പതം. 

പൊടിയുമടെ അളവില് നിന്നും നാല്യമടങ്ങ യോജിപ്പിണെം ക 
പാടിം ലേഹ്യം ഗുളിക കല്ലും ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടക്രമം എ 
ങ്ങിരനയാണ്” വാതഃഭോഷ ത്തില് ഭക്ഷണത്മതിനൊ (ചോവരുകൂ 
യുടെ) ആദ്യവും പിത്തഭോഷത്തില് ഭക്ഷണത്തിന്െ മധ്യത്തിലും 
കഫദോഷത്തില് ഭക്ഷ ണത്തിന്െറ ഒട്ടവിലും ജങ്ങനെ മൂന്നുവി 
ധത്തില് ഓഷധസേവ ഹിതമായിട്ടുക്ളതാകുന്നു. എണ്ണുത്തുമ്ളി 
വെക്ളത്തില് പരക്കന്നതുപോലെ ഭഷധം ദേഹമെങ്ങും വ്യാപി 
ച്ചു രകാള്ളൂ ് നതന്' അനുപാന൯ബലം കൊണ്ടു വലിയ സഹായമാ 
യി തരീ യുന്നു. പൊടികം ദൂചത്തില് കലക്കുന്പോഠം നല്ലദപാലെ 
കലരേണ്ടെതാകുന്നു. ഭാവനക്രിയകളില് കൂട്ടും അലിയുന്നതിനു 

തക്ക വണ്ണം ദ്ൂരപമുണ്ടായിരിക്കണം. 
ൽ ആമലക്യാദിചുള്ട്ം. 

മൂ__ ആമലം ചിത്ര ൭.8 പഥ്യാ പിപ്പുലീ സൈന്ധവംത്ഥ 
ചുള്സ്ല്റിതോയം ഗണോജ്ഞേയ$ സവ്മജപരവിനാശന$ 
ഭേടീ ചി കരശ്രേഷ്ട ജതാദീപനപാചന$ 
്യാ__നെല്ലിക്കാത്തോടട ചൊടുവലിക്കഴങ്ങു കട്ട൧ാത്തോ 

ടു തിപ്പലി ഇത്തുപ്പ് ഇവപൊടിച്ചു ശീലപൊടിയെടുത്തു സേവി 
3൭9 കം. ഇതു എല്പാജ്പരങ്ങളളെയും ശമിപ്പിക്കും. മലത്തെ ഇളക്കി ക 

തയും രചി മയ ഉണ്ടാക്കും കഫത്തെ ജയിക്കും ദീപനത്തെയുംപാ 
ചനത്തെയും ചെയ്യും- ക 

തിപ്പലിചുള്്റം. 

മൂ__ മധുനാപിപ്പുലീചുള്സ്ണും ലിഫേല്കാസജ്വരാപഹം 
ഫിക്കാശവസഹരംകണ്റന്യംപ്പിഹഘ്ടംബാലകോചിതം 
വ്യാ__തിപ്പുലിപ്പൊടി തേന് ചേത്തു യക്കുക. ചുമയും ജ്വര 

വും ശമിക്കും. ഇക്കറം ശ്വാസം പ്പിഹരോഗം ഇവയെ ജയിക്കും 
കണ്ണു ദധിയെച്ചെയും. കുട്ടികഥംക്കും കൊടുക്കായുന്ന താകുന്നു. 

ത്രിഫലാചുള്്ും. 
മൂ_. ഏകാഹരീതകീയോജ്യാദ്വെൌചദയാജ്യോവിഭീതകൌ 

ചത്വയ്യോമല കാമന്യേവംത്രിഫലൈഷാപ്പ ടീത്തിതാ 
& ത്രിഫലാമേഹശോഥഘ്ടി നാശയേവിഷമജവരാന് 
 ദീപനിഷ്േഷ്ടപിത്തഷ്ടികുഷ്ഠഹന്ത്രീരസായനീ 
സപ്പ്ിമ്മധുല്ലാം സംയുക്താ സൈച  നത്രാമയാഞ്ജയേല് 
വ്യാ-_കടുക്കാ ഒന്നു, താന്നിക്കാരണ്ട്' നെല്ലിക്കാ നാല് ഇ 

ങ്ങനെ കണക്കാക്കി മൂന്നുചക കായകളുടെ തോടുകളം തൂക്കിയെട്ട 
ക്കുന്നതിന് ത്രിഫല എന്നു പ്രസിദ്ധമായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇതു 
ലിഭഖവിഷമമപരങ്ങം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ദീപനമുണ്ടാക്കും.ക 

& 



൫൨൭ 

ഫപിത്തങ്ങമെ കടയും കഷ്ടത്തെ നശിപ്പി ദം ആയുസ്സിനെ നി 
ലനിറത്തും, നെയ്യും തേനുംദചത്തു സേവിച്ചാല് കണ്ണി :ലവ്യാധി 
കളെ ശമിപ്പിക്കും. ന? 

പിപ്പല്യാദിചുട്ട്റും-_ത്ൃഷണചുദ്സ്്റം. 
മൂ. പിപ്പുലീമരിചംതശുണ്ണീരിടിത്രയഷ ണമുച്യയതേ 

ദീ പനുംശ്ലേ ശ്ലൂദമദോഷ്ട്ും കുഷ്ടവിനസനാശനം 
ജദയദരോചകംസാമംമേഫഗുല്ലഗജാമയാന്. 

്യാ.-തിപ്പലി മുദകു ചുക്കു ലവ മൂന്നും കൂടിയ യോഗത്തി 
റാ ത്രൃൃഷണം എന്നുപറയപ്പലെടുന്നു. ര്യൂഷണശ ത്തിനു എല്ര 
സമുള്ം മുന്നൌഷധങ്ങഴം എന്നത്ഥാ കുന്നു. ദിപനമുണ്ടാക്കം കം 
പം മേദസ്സ് കുഷ്ടം പീനസം അദരാചകം ആമഖസ്ഥം മേഷ്ഹം ഗു 
ല്ലം കണ്ണെരോഗങ്ങറം ജവ ശമിപ്പിക്കും. | 

പഞ്ഞ 9 ലചുള്ത്ും. 

മൂ_. പിപ്പുലീചവ്യവിശവാഹ്വാ പിപ്പുലീകൂല ചിത്രകൈ $ 
ല് പഞ്ച.കോലമിതി ഖ്യൊതംല്ച്യംപാചനദീപനം 

ആ നാഫപ്പീ ഹഗുല്ലഘ്ലും ശൂലദ്ലേഷ്ടദരാപഹം 
വ്യാ - തിപ്പലി ഖംതിത്തിപ്പുലി ചുക്കു തിപ്പലിമുലം കൊട്ടു 

വേലിക്കിഴങ്ങു ഈ അത്ചൌഷധങ്ങാംക്കും കൂടി പഞ്ചകോലം എ 
അള്ള പേര് പ്രസിഭ്ധമായിരിയ്ക്കുന്നു ഇതുരുചിയെ ഉണ്ടാക്കും. ആ 
മത്തെ പചിപ്പിക്കും ടീപയമുണ്ടാക്കും വയഠടച്ചു വിക്കം പ്പീഫ 
രോഗം ഗുല്ലം ശുലംം കഫദോഷം, ഉദരം ഇവയെജയിക്കും. 

ളു കുതുട്ജാതുള്സ്സൂ: 

' മു__ ത്രിഗന്ധമേലാത്വക്പത്രൈശ്ചതുജ്ജാതംസകേസരൈഃ 
ത്രിഗന്ധംസചതുത്ളാരംം രൂക്ഷോഷ്ണും ലഘുപിത്തക്കല് 
വണ്യയംരചി രംതീക്ല്ം വിഷകശ്ശേഷ്ഠാമയാഞ്ജയേല് 

൮... ഏലം. ജൂലവ.ഗാം പച്ചില ജവ ടന്നുംക്ൂടിയതു ത്രിഗന്ധ 
൭൧.൯ പഠയപ്പെടുന്നു. ര ചയേ. ടട നാഗപ്പ) കൂടികൂട്ടിയതു ചതുജ്ജാ 
തമെന്നു പറയടപ്പടുന്നു. ഇതുരൂ ഷുമായം ഉഷ്ണുമായും ലഘു വായും 
ഇരിക്കു പിത്തകമാകുന്നു വിറമത്തതെജ്യിക്കും രചിക്കഷെളണ്ടൊ 
ഒഴ തീവാമാകുന്നു വിഷത്തെയും കഫരോഗങ്ങളെയും ജയിക്കും, 

ടീവനീയഗണകചുള്ല്്ും 

 മൂ__കറകോളീ ക്ഷീരകാകോലീ ജീ പക ഷഭകൌതഥാ 
മേദാചറന്യമഹാദമദാ ജിവന്തിമധുകംതഥാ 
മുദ്ശ പഴ്്്റിമാഷപട്സു്റീ ജീവനിയോഗണസ്മവയം 
ജീവനീയ ൧ണ$ സ്വാദുശ്ശൂഭസ്ഡാനക്ടദ് ഗുര ടു 

ി. 



പ ര്ര്്ത ..... 

സുനകൃദ് ബൃംഹണോവൃഷ്യ സ്ത്റിശ്ധഃ ശിത്വഷാപഹഃ 
രക്തപിത്തംക്ഷതംശോഷം ജ്വരദാഹായിലാഞ്ജയേല് 
വ്യാ__കാകോജി, ക്ഷീരകാകോളി, ജീവകം, ഇടവകം. മേ 

ദ, മഹാമേദ, അടവതിയന് അതിമധുരം, കാട്ടപയറം കാട്ടുന്നു 
ജവ കൂടിയതുജീവനിയഗണമാകുന്നു ജിവനീയഗണംമധുരരസമാ 
കുന്നു ഗഭസന്താനത്തെച്ചെയും ഗുരുവാകുന്നു മുലപ്പാലിനെയു 
ണ്ടാക്കം ദേഹത്തെ തടിപ്പി ടം ശുക്ല ത്ത വഭ്ധിപ്പിക്കും സ്റ്റീശ്ധമാ 
കുന്നു ശിത ചിയ്ക്കുവും വെങ്കദ്ദാഹ ത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. രക്ത 
പിത്തം, ഉരക്ഷ തം. ശോഷം ജ്വരം. കുട്ടുനിററല്, വാതപീഡ ഇ. 
വയ ശമിപ്പിക്കും ഇവിടെ ജീചനീയഗണത്തില് അഷ്ടവഗ്ഗുംകൂടി 
കൂംപ്പടുത്ത പ്പെട്ടു കാണുന്നു അഫ്വഗ്ലും സാധാരണയായി കിട്ടു 

. അതല്ലെന്നാണ് യ്യു വെദൃശാസ്ത്രരി കം അഭിപ്രായപ്പലെൂട്ടിരിക്ക 
ന്നത്' എന്നിട്ട” അതിനു പ്രതിനിധ്യൌഷധങ്ങളും വിപരിക്കപ്പെ 
്ടിട്ടണ്ട മേരയ്ക്യപകരം ആരമുക്കുരവും മഹാമേര്യ്മ്പകരം ന൨നീ 

ണ്ടി മഖിഴങ്ങു, ജഭ്ധിയ്ുപ ഭരം കുറത്തോട്ടിയും വൃഭ്ധിയ്ക്യുപകരം പെ 
രുങ്കുവന്തോട്ടിയും ജീവ ചത്തിനുപകരം ച്ചിറഠമൂതും ഇടവകത്തിനുപ. 
കരം പാല് മുത ക്കം കാട കാളിരണ്ടിനുംകൂടി ശതാവരിക്ക് ഴങ്ങും ചേ 
ക്ണെ മന്നാണ്: വിധി ചു കാണുന്നത് ഇതിന" അഭിപ്രായവ്ൃയത ൮2 
സങ്ങം ഇല്ലെന്നില്ല“ മേദാജീ വകകാരകാള്ളയെൌളു്ധി ദ്വന്ദ്വേപി 
ചാസ തിവരീ ചിദായുശ ഗന്ധ വാരാഹി ചക്രമാല്ക്ഷിപേല് എ, 
ന്നുള്ള വാശടമതരും സ്വീ കായുംതന്നെയാണ് ഏതായാലും ഈ, 
ഓഷ്ധം കിട്ടാന് പ്രയാസമുമ്ളതെന്നുള്ള കാരണത്താല് പ്രസ്മാവി 

ക്പ്പട്ടിട്ടള്ള അടിപ്രായങ്ങളാംണെന്നുള്ളതില് രണ്ടുപക്ഷത്തിനു 

വകയില്ലഃല്ലാ എന്നാല് ഇപ്പഴും പചേവൈദ്യന്മാരും ഈ സിയ 
മതെരു വകവയ്ക്കാഞ്ഞിടട്ടാ അജ്ഞ തയാദലാ ഷാപ്പുകളില് ഉറംപ്പെ 
ടൂത്തകയും അക്ങാട്ടിക്കാരന് കൊടുക്കുന്ന ചപ്പുചി കളെ വാരി 
കൂടൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നടപ്പു പലലപ്പെ ഴം കാണ്മാ൯ ഇടയായിട്ചു 

ണ്ട ഈവക അസംസ്യ തപരിങ്ഞാണം ആന്യുവൈദ്യത്തിനെറ പി 
ശവസ്ൂതയ്യയ ഹാനികരമാണെന്നു കൂ വാസ്മൂവം എത്രപ്പാ വശ്യ. പ 
രഞ്ഞാലും അതു മതിയാകുന്നതല്ല. 

അഷ്ടവഗ്കൂദ്സ്റ്റാ- ് 
മൂ-- ദ്വേമേദേദ്വേചകാകോജ്യൌ ജീവകഷഭ കൌത്വഥാ 

ജര്ധിവൃദധിചതൈര്സ മല്ലെ ഷ്ടവശ്ശുളദാഹൃത ടൂ ച; 
അഷ്ക വഗ്ലോബു ധെ3പ്രോദക്താ ജീവയിയസമേഗുണൈ 
വ്യാ--മേഭ, മഹാമേദം കാകോളി, ക്ഷീര മാഭകാച്ചി, ജിവകംം 

ഇടവകം ജഭ്ധിം ന് എട്ടു ന്ത് 
൭൦: 
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ശം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു ഇതു ആയുസ്സിനെ നിലനിത്തുന്ന ഒരു 

പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗമാകുന്നു. അഷ്ടവശ്ലുത്തെപ്പുററി മുകളില് പ 
റഞ്ഞിട്ടുള്ളതി നെ വായിച്ചുനോക്കുക. 

പഞ്ചലവണചുദ്്റം. 

മൂ__ സിന്ധു സൌവച്ചലഞ്ചൈവ വിഗ്നംസാമുദ്രികംഗുഡം 
ഏകദ്വത്രിചതുഘ്യഞ്ചലവണാനിക്രമാഭ ദുഃ 
തേഷ്ുമുഖ്യുംസൈന്ധ വം സ്യാദ നുക്തേതല് പ്രയോജയേല് 

സൈന്ധവാദ്യംരോമകാന്തം ജേഞേയംലവണപഞ്ചകം 
മധുരംസൃഷ്ടരവിണ്മൂൃത്രം സ്ത്രിശ്ധംസൂക്ഷ്മംബലാപഹം 

വീയ്യോഷ്ണ്ണും ദീപനം തീക്ക്ടും കഫപിത്തവിവഭ്ധനം. 
വ്യാ..ഇത്തുപ്പും തുവച്ചിലയുപ്പു വിളയുവു കടലപ്പു മേരപ്പ്' 

ഇതു ഒന്നു രണ്ടു മൂന്നു നാലു അഞ്ചു എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യാ 
പരിചഛഛിന്നശബ്ദുത്ങ€ംകൊണ്ടഠിയപ്പെടുന്നു ഈ ഉപ്പുകളില്വച്ചു 
ഇത്തുപ്ലു പ്രധാനമാകുന്നു. യാതൊരു യോഗത്തില് ഇന്ന ഉദ എ 
ന്നു വ്ൃക്തപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ലയോ അവിടെ ഇന്തുല്്ു ചേക്കേ 
ണ്ടതാകുന്നു. ഇത്തുപ്പുമതല് മേല്പ്പുവരെയുള്ള അഞ്ചുപ്പുകാംക്കും 
കൂടി ലവണപഞ്ചകം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. സംസ്മ തത്മതിലേരോ 
മശബ്ദം തമിഴില് മശിരു ആല്ലെങ്കില് മൈരു എന്ന ശബ്ബങ്കൊ 
ണ്ടാണ് കുറിക്കപ്പെടുന്നത്. മൈരു മലയാളത്തില് അസഭ്യമാക 
യാലാണ് രോമകാന്തത്തിനു മൈല് എന്നുപറയേണ്ടതു വിട്ട 
മേരുവു) എന്നു പറയുന്നത്. മലയാളപദങ്ങളെന്നു നാം ഗണിക്കു 
ന്നതെല്ലാം മേല്പറഞ്ഞതിന്മണ്ണം തമിഴില് നിന്നും രൂപം മാഠിവന്നി 
ടുള്ള പദങ്ങളാണ് ഈ പബ ലവണം മലമുത്രങ്ങളെ ഇളുകകിക 
യും സ്ത്രീശ്ധമാകുന്നു. സൂക്ഷ്മം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു എത്രയും ചെ 
ദിയ സ്രോതസ്സുകളുടെ ഉള്ളില് കടന്നു സ്രോതോബന്ധത്തെ ന 
ശിപ്പിക്കുമെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബലാപഹം എന്നുള്ള പാ 
ദത്ത സ്വീകരിക്കു കയാണെങ്കില് ബലത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നു 
ഭരത്ഥത്തെ സ്വിചരിക്കേങടിവരും ബലാവഹം എന്ന പാഠത്തെ 
ഫ്പീകരിക്കുന്നതായാല് ബലത്തെയുണ്ടാക്കുമെന്നുള്ള തരത്ഥം കി 

ട്ടം ഉഷ്ണവിയ്യമാകുന്നു ദീപനമുണ്ടാക്കും. തീക്ൂ്മാകുന്നു കഫത്തെ 
ഡ്യം പത്തത്തെയും വഭ്ധിപ്പിക്കും. 

ക്ഷാരദ്ധയം. 

മു__ സ്വജ്ജികായാവശ്ു ഒ. ശ്വ. ക്ഷാരയ ശമുദാഹൃതം 
ജ്ഞേയൌവഹഫിസമൊൌക്ഷാരൌ സ്വജ്ജികായാവശ്ുുകജൌ 
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വ്യാ__തുവച്ചിലക്കാരം., ചവക്കാരം., എന്നീരണ്ടുക്ഷാരങ്ങ?ം 
ക്ടംക്ൂടി ക്ഷാരദ്വയ മെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ടുക്ഷാരങ്ങളും 
സ്വഭാവംകൊണ്ടു അഗ്നിതുല്യങ്ങളാണെന്നറിയണം അരന്ൃൃക്ഷാര 
ങ്ങളുടെ സ്വഭാചവും ഇതിയ്മണ്ണ്ണുമുള്ളവയാണ് ഗുല്ലംം അശസ്സു, 

ഗ്രഫണിവേദനം ഇവയെ കളജഡ്യം മലത്തെ ഇളി പുഠത്തുകളു 

യും പാച്ചനത്തെച്ചെയും ക്ൃമിയേയും പുംസൂവത്തേയും നശിപ്പി 
ക്കും (ധാതുഭളൈ ക്ഷയിപ്പിക്കു മെന്നത്ഥം) മൃത്രദോഷങ്ങളായ ശ 

ക്കും അശരി ഇവയെ നശിപ്പിക്കും. 
പട് ഫലാടിചുള്്റ്റം. 

മൂ__ കട് ഫലമ്പൌഷ്ണരംശൃംഗി മുസ്മാത്രകടുകംശറി 
സമസ്മാദന്യയകശോവാപി സൂക്ഷ്ുള്ള്്റാനികാരയേല് 
ആദ്രകസ്വരസക്ഷൌദ്രൈന്നിഹല്യാല് കഫവിനാശനം 

ശൂലാനിലാല്ചിച്ചുദ്ദി കാസശ്വാസക്ഷയാപഹം. 
ല്യാ__കുമിഴു, പുഷ്ണരമൂലംം കക്ടെകശ്ൃംഗീ. മുത്തങ്ങ തരിക. 

ടും കച്ചുരക്കിഴങ്ങും ഇവയെല്ലാം ഒന്നായി കൂട്ടിയോ ഓരോന്നും പ്ര 
ത്യേകമായോ പൊടിച്ചു ശീലപപ്പ്ാടിയെടുത്തു ഇഞ്ചിരസവും തേ 
നും ചേത്തു നക്കുക കഫകോപം ശമിക്കും വയറഠിനുള്ളില് വേദ 
നയും വാവികാരം ല്ചികേട്ട മദ്ദിയും ചുമ ശ്വാസം ക്ഷയം ഇവ 
ശമിക്കും, % ന 

കട് ഫലാദിചുണ്സ്റം വേറൊന്നു. ൭ റ 
മൂ-__ കട് ഫല മ്പൌഷ്ഠരംകൃഷ്ണാശൃംഗീചമധുനാസ്രഹ 

"  ശ്വാസകാസജ്വരഹരമശ്രേഷ്യോലേഹ3കഫാന്തക്ടല്. 
വ്യാ_കുഥിഴ പുഷ്കരമൂലം തിപ്പലി കക്കടകശ്ൃംഗി ഇവപൊ 

ടിച്ചു തേന് ചേത്തു സേവിക്കുക ശ്വാസം ചുമ ജവരം ഇവയെ ശ 
മിപ്പിക്കും ഇതു കഫത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു ഉത്തമമായതാകുന്നു 
പുഷ്ണുരമൂലം കിട്ടാ തെവരുമ്പോഠം കൊട്ടഞ്ചേക്കണം. 

ശൃംഗാദിചുണ്സ്ും. 
മൂ__ ശൃുംഗീപ്രതിവിഷാക്ടഷ്ലാചൂള്സീ്റിതാമധുനാലിഫേല് 

ശിശോ8കാസജ്വരഛദ്ദിശാക്ത്യൈവാകേവലാംലിഷാം. 
വ്യാ-_കക്ടെകശ്ൃംഗിം അതിവടയം; തിപ്പുലി, ഇവ പൊടി 

തേന് ചേത്തു നക്കുക. കുട്ടികളുടെ ചുമയും ജ്വരഠും ഛദ്ദിയും 
ശമിക്കും. അ രിവിടയം മാത്രം പൊടിച്ചു തേന് ചേത്തു നക്കിയാ 
ലും ഫലം മേല്പ്രകാരംത ന്ന. 

$ യവക്ഷാരാദികൃണ്ം. 
മൂ. യവാക്ഷരവിഷാശ്ൃംഗീമാഗധി പൌഷ്ണരോദ്ദൂവം 
ഞ്ഞ" ലീഡന്പഞ്ചകാസാഞ്ജയേച്ഛിശോ. 

മിനെ ൮൮ 



൭൬൩. ലം ് 

വ്യാ--ചവക്കാരംഅതിവിടയം.കക്ടെകശ്ൃംഗിതിപ്പുലിംപുഷ്ണ 
രമൃലം ഇവ ചെടടിച്ചു തേന് ചേത്തു നക്കുക കുട്ടികഠംക്കുണ്ടാകു 
ന്൩ അഞ്ചുവിധമുള്ള ചുമകളം ശമിക്കും.  ി 

തുന്ന യാഭിച്ുള്്റം. 
മു ശുണ്ലീപ്രതിവിഷാഹിംഗുമുസ്മാകടജചിത്രകൈഃ 

ചുണ്ണുമണ്ണാംബുനാപീതമാമാതീസാരനാശനം. 
വ്യാ _.ചുക്കു,അ തിവിടയം.കായംമുത്തങ്ങ,കടക പ്പാലത്തെലി 

കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു,ഇവപൊടിച്ചുശീലപ്പെടിയാക്കി ചൂടുവെള്ള 
ത്തില് കലക്കി കുടിക്കുക ആമബന്ധത്തോടുക്ടിയ അതിസാരം ശ 

മിക്കും. ഫരീതക്യാദിചുള്്്റം. 
മൂ__ ഫഥീംകീപ്രതിവിഷാ സിന്ധുരസാലച്ചലംവചാ 

ഹിംഗുശ്ചേതിക്ടതം ചുള്്റ്റം പിബേദുള്ക്നേനവാരിണാ 
ആമാതിസാരശമനം ഗ്രാഹിചംഗ്നിപ്രബോധനം. 
്യാ__കടുക്കാത്തോടും അതിവിടയം. ഇത്തുപ്പം തുവച്ചുലയു 

പ്പും വയ്മും കായം ഇവകൊണ്ടുള്ള പൊടി ചൂടു വെള്ളത്തില് കുടി 
ക്ഷക ആമബന്ധത്തോടുക്ടടിയ തരതിസാരം ശമിക്കും മലത്തെ ഉര 
പ്പിക്കും. ജഠരാഗ്മിയെ വഭ്ധിപ്പിക്കും. ല് 

മുസ്മാ ടിചുള്സ്റം ലഘുഗംഗാധരം. 
മൂ മുസ്യാമിന്രയവംവില്വം ലോസ്രംമോചരസംതഥാ 

ധാതകീരകുള്്റ്റയേതക്ര ഗുഡാഭ്യാന്പായദയല് സുധീ 
' സവാതീന്മാരശമനം നിരുണഭ്ധിപ്രവാഹികാം 
ലഘുഗംഗാധരംനാമ ചുള്്്റുംസംഗ്രാഹികംപരം. 
ല്യയാ__മുത്തങ്ങംകടകപ്പാലയരിം കൂവളത്തിന് വേര് പ്പാച്ച്യോ 

ദദിത്തൊലിം ഇലവിന്പശം താതിരിപ്പുവു ഇവ പൊടിച്ച ശീല 
പ്പ്യൊടിയാക്കി മോരും ശക്രെയുംചേത്തു കുടിക്കുക എല്ലാഅതിസാ 

രങ്ങളുംശമിക്കും പ്രവാഹികനിന്നുപോകും.ലഘു ഗംഗശാധരം എന്നു 
പേരുള്ള ഈ പൊടി ഏററവും മലത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. 

വൃത്ധഗംഗാധരം 

മൂ. മുസ്മാരളകത്തുണ്ണീഭിഭ്ധാത കീലോഗ്രുവാലകൈ$ 

വില്വമോചരസാഭ്യ്യാംച പാഠേന്ദ്രയവവത്സകൈ$ 
ആമ്രബീജംപ്രതിവിഷാ ലജ്ജാല്യരിതിചുട്ല്റ്റിതം 
ക്ഷൌദതണ്സുലീപംനിയൈ$ പീരൈയ്യാരിപ്പവാഹികാ 
സവാതീസാരഗ്രഹണീപ്രശമംയാതിലേഗത$ 
വൃദ്ധഗംഗാധരംചുള്്്റം സരിദ്വേഗവിബന്ധകും. 

ല്യാ _മുതാങ്ങം പലകപ്പയ്യാനം ചുക്കും താതിറിച്ചുവും പച്ചോറഠി 
൦ ത്ത€ലി,ഇുല്വേലി,കുവള.ം ജലവിന്പശ, പടേക്കിഴങ്ങ, കുടക 



൭൭ 

ലേയരം കുടകപ്പാലവമ്മേല് തൊലി, മാങ്ങയണ്ടി, അതിപിട 

യം മു റാ (തൊട്ടാവാടി), ഇവ ശീലപ്പൊടിയാക്കി അരിക്കാടി 

യില് കലക്കി തേനുംചേത്തു കുടിക്കുക പ്രവാഹികശമിക്കും എല്ലാ 

ത്അതിസാരങ്ങളും ഗ്രഫണികളും വേഗംശമിക്കും. വൃദ്ധഗംഗാധരം 

എന്ന ഈ ചു്ല്റ്റ: നദീദവഗത്തെപ്പോല്ും തടുക്കുന്നതാണ്.. 
മരിചചുഴ്ന്നം. 

മു_തക്രേണയഃപിബേന്നിയ്യയം ചുണ്ണുംമരിചസംഭവ 

ചിത്ര സൌവച്ചദലാപേതം ഗ്രഹണീതസ്യനശ തി 

ഉ രപ്പീ ഹമന്ദഗ്നിഗുല്ലാശോനാശനംഭവേല് ് 

വ്യാമുളകു കൊട്ട ഭവലിക്കഴങ്ങു തുവച്ചിലയുപ്പ് ഇവ പൊടിച്ചു 

മോരില് നിത്യയും കുടിക്കുക ഗ്രഹണിശമിക്കം ഉദരംപ്പീഹ ആ 

ഗ്രിമന്ദ്യം ഗുല്ലം അശസ്സ് ഇവയും ശമിക്കും. 
ക പിത്ഥാഷ്ടകുള്ള്്റം. 

മൂ_അഷൌഭാഗാര്കപിത്ഥസ്യ ഷഡ് ഭാഗാശക്രൊമതാ 

ദാഡിമംതിന്ത്രിഡീ ചചേശ്രീഫലംധാതകീതഥാ 
ി 

ത്ര ജമേദാചപിപ്പുല്യ$ പ്രത്വേകംസുസ്ത്റിഭാഗികാ$ ) 

മരീചം ജീ രകം ധാബ്യംഗ്രമ്ഥി കംവാലകംത്ഥാ 

സൌവച്ചലംയവാനീച ചാതുയ്ജാതംസചിത്രകം 

നാഗരം ചൈകഭാഗാസ്പൂഭപ്രയ്യ്യേകം സൂക്ഷ്കുള്ള്റ്റിതം 

കപിത്ഥാഷ്ടകസംഞ്ഞംസ്യാചട്്രകതട് ഗളാമയാന്
 . 

തര തീസാരംക്ഷയംഗുന്മം ഗ്രഹണീംചവ്യപോഹതി 

പ്യാ._വിളാമ്മരത്തിന് കായ് എട്ടഭാഗം പഞ്ചസാര ആറഭാഗം 

താളിമാതളം മരപ്പുളി കൂവം താതരി്പ്ുച് അയമോദകം പില്ലി, 

ലിമുന്നും ഇവ പ്രത്യക മൂന്നുഭാഗംവീമം മുളകു ജീരകം കൊത്തു 

്വാലരി ചയയ ഇരുവേലി തുവച്ചിലക്കാരം കാഠാശാണി ഏലം 

ഇലവംഗം പച്ചില നാഗപ്പവു കൊടുവേലി ചുക്കു ഇവ ഓരോഭാ 

ഗരങ്ങം ഓരോന്നും പ്രത്യേകം ചൊടിച്ചുകൂട്ടി നേമ്മയായി സേവി 

ക്ക ഈ ചുദ്ട്റ്റം കണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങറം അതിസാരം 

ക്ഷയം ഗുന്മം ഗ്രഹണി ഇചയെക്കളുയും. 

ഡാഡിമാഷ്ടകകുള്്്റം. 

മൂ..ദാ ഡിമീദ ിപലാഗ്രാഹ്യാഖണ്ഡചാഷ്ടപലാപിച
 

_ത്ൂ ഗദ്ഡസ്വയപലംച്ൈലം ത്രിചടുസ്ത്യാല് പലത്രയം 

ഏതേ ദീകൃതംസവം ചുഴ്്്ും സ്യാ ഡധിമാഷ്ടകം 

തഥിക്ൃദ്ദീപനംകണ്ണയം ഗ്രാഹികാസജ.രാപഹം 

വ്യാ താജിമാതജം രണ്ടുപലം, കല്ലുണ്ടം എട്ടപലംം ഛം. ഇല 

വംഗ ം' പഷ്ചില ഇവ ഓരാപലം ചടം ഒളകും തിപ്പലി ഇവ 
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൭൮൮. 

മുമ്മുന്നുപലംഇവരന്നായികൂട്ടിപ്പൊടിച്ചതുദാഡിമാഷ്യകഥാകുന്നുരു 
ചിട്ടയയും ഭീപനദത്തയും ഉണ്ടാക്കും കണ്ല്യമാകുന്നു ഗ്രാഹി, ചുമ 
ജ്വരം ഇവയെക്കളയും. ം 

ദാഡിമാഷ്ട്രകകൃണം വേറൊന്നു. 
മു__ദാഡിമസ്ൃപലാ്യ൭ ഷൂ ശക്കരായ: 8൨ ലാഷ്ട്രകം 

പിപ്പലീപിപ്പലീമൂലം യവാനീമരിചംര ഥാ 
ധാന്പ്യകം ജിരകംശുണ്ണീ പ്രത്യകം പലസമ്മിതം 
കഷമാത്രാതുഗാക്ഷിരീ ത_ക്പത്രെലംശ്ചകേസരം 
പ്രത്യകം കോലമാത്രാസുസുച്ചുള്്്റംാഡിമാഷ്ടകം 
അതിസാരംക്ഷയംഗുന്മംഗ്രഹണീഞ്ചഗജഗ്രഹം 
മന്മാഗ്രിംപീനസംകാസം ചുട്ട മേതദ്പ്യപോഹതി 

വ്യാ__താളിമാതളം എട്ടുപലം പഞ്ചസാര എട്ടപലം തിപ്പലി 
തിപ്പുലിമൂലം അയമോദകം, മുളകു, കൊത്തമ്പാലരിം ജീരകം. ചു 
൫൭ ഇവ പ്രത്യേകം ഓരോപലം കൂവനൂറ മുന്നുകഴഞ്ച് ഇലവംഗം 
പച്ചില ഏലത്തരി നാഗഃകസരം ഇവ പ്രത്യേകം ഒന്നരക്കുഴ 
ഞ്ചുവീതം ഈ ചുള്ട്്ം അതിസാരം ക്ഷയം ഗുല്ലം ഗ്രഹണി ഗജഗ്ര 
ഹം അഗ്നിമാന്ദ്യം പിനസം ചുമ ഇവയെക്കുച്ഛയും. 

പിപ്പല്യാദിചുട്ട്്റം. 
മു. പിപ്പലീബൃഹ തീവ്യാഫ്ീ യവക്ഷാരകലിള്ജുകാ$ 

ചിത്രകം ശാരിവാപാഠാ ശഠീലവണപഞ്ചകം 
 തച്ചൂള്്ുംപായയേടദ്യള്ലാ സുരയോഷ്ണ്ണാം ബുനാപിവാ 
മാരു തഗ്രഹണീ ദോഷശമനംപരമംഹിതം 

വ്യാ_തിപ്പടിം ചെവവഴുതിനം കണ്ടകാരി, ചവക്കാരം, കടക 
പ്പാല കൊട്ടവേലി നവനീണ്ടിം പാടകടിഴങ്ങു കച്ചോലം, ഇന്ത്ര 
ലു തുവച്ച്രിലയുപ്പ വിളയയല്പു കടലല്ലൂ മേരുപ്പു ഇവകൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു 
മെതരിലോ കളി ലാ ചുടു വെള്ളത്തിലോ സേവിക്കുക. വാതാധി 
കമായ ഗ്രഹണ്ടി ശമിക്കുന്നതിനു ഇതു ഏററവും ഹിതമായ ഓഷ 
ധമാകുന്നു. 

ലവജള്ളാദിചുള്ല്്റം. 
മൂ_.ലവട്ലുംതുഭ്ധകറ്റ്രമേലാത്വങ് നാഗകേസരം 

ജാതീഫലമുശീ൪ംച നാഗരം കൃഷ്ണുജീരകം 
കൃഷ്ണുാശരുസ്ത്റഗ മീരീമാംസീ നീ ലാല്പലം കണാ 
ചുന്ദനംതകരംങീലം കങ്കോലംചേതിചുണ്ണ്ണുയേല് 
സമാഭാഗാനിസവാണി സവേഭോര്ധാസിതാഭവേല്. 
ലവജള്ളാദ്യമിദം ചുള്ളനും രാജാക്ഥം വഹ്മിദീപനം , 
രോചനം തല്ലണം വൃഷ്യം ത്രിദോഷഘ്ടം ബലപ്രദം 

യ ടത 



കന് 

ഹൃദ്രോഗം കണ്ണഃരാഗംച കാസംഗിക്കാം ചപ!നസം 
യക്ഷ്മാണം തമകംശ്പസമതീസാരമു 8 ക്ഷതം 
പ്രധേഹാരു ചി ഗുന്മാദീന്ഗ്രഹണീമപിനാശയേല് 

വ്യാ _ഗ്രായ്മുവും ശുദ്ധ ക്റ്രം. ശ്ലത്തരി, ഇലവംഗത്തൊലി, 
നാഗപ്പ വും ജാതി കച രാമച്ചം ൧ു 99൦൭൨ ത്തജീരകം., കരത്തആ 
കില്, ശൂ വനൂ൨ം മാഞ്ചിം കരിള്കൂവചക്കിഴങ്ങ്', തിപ്പലി ചന്ദനംം 
തകരം, ഇരുചവലി, തക്കോലം, ഇവ സമം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു ശി 
ലപ്റ്ോടിയെടുത്തു എല്ലാത്തിനും നേര്പകു തിത്തു രം പഞ്ചസാര 
ചേതുതു സേവിക്കുക ലവത്താദ്യമെന്ന ഈ പൊടി രാജാഡറമാകുന്നു 

അഗ ടീപനമാകുന്നു. രചിയെച്ചെയും ഇസ്രിയങ്ങളെ പോഷി, 
പ്പി ടം തുതുക്സരത്ത വഭ്ധിപ്പി ഒം ത്രിദോഷങ്ങളെ ളെയ്യം ബലത്തെ 
ച്ചെയും ഫു ദ്രാഗം, കണ്ണദരാഗം. ചുമം ഇകടിറം, പീനസം, യ 
ക്ഷ്ലാം തമകശ്വാസം, അതിസാരം, ഉരദക്ഷതം. പ്രടമഫം, അര 
വും ഗുന്മം, ഗ്രഹണി ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. 

ജാതീഫലാദ്യംചുള്സ്നും. 

മൂ__ജാതീഫലം ലവമ്ൊടെലാപത്രത്വങ് നാഗദകസരം 
കറ്റ്ൂരചന്ദനതിലൈ സൂവകക്ഷീരീ തഗരാമചൈഃ 
താലീസപിപ്പുലീപ്ഥ്യാ സ്ഥ്ൂലജിരകചിത്രകം 
ശ്രുണ്ണീവിഡംഗമരിചം സമദഭാഗംവിചുള്്്റിതം 
യാവന്ത്യേതാനിസവാണി കുയ്യുക്ശൂ്ടാഞ്ചതാവതിം 
സവചുള്ച്്സമാദേയാ ശക്രരാചഭിഷഗ്വരൈഃ 
കഷമാത്രം തത$ ഖാമേന്മധുനാപ്പാവിതം സുധിഭ 
അരസ്യപ്പഭാവാഭ് ഗ്രഹണികാസശ്വാസാരുചിക്ഷയാ$ 
വാതഭശ്ശേഷ്ടപ്രതിശ്യായാദപ്രശമംയാന്തിവേഗതഃ 

വ്യാ_ ജാതിക്കും ഗ്ര്യാന്യവ്' ഏലത്തരി പച്ചില ഇലവംഗം നാഗ 
പ്ലൂവു കവ്ലരൂരം ചന്ദനം എള്ളു കൂവനൂ൨ തകരം നെല്ലിക താലി 
സപത്രം തിപ്പലി കടുക്ക പെല് ജ്ജീരകം കോടടവേലി ചുക്കു വി 
ഴാലരി മുളകു ഇവ സമമാക്കി പൊടിച്ചെടു ഭക പൊടിക്കുസമം 
പഞ്ചസാരചേത്തു യോജിപ്പിച്ചു മുന്നുകഴഞ്മുരപാടി തേനില് കുഴ 
ച്ചു സേയിക്കുക. ഈ മരുന്നിനെ പ്രഭാവംകൊണ്ടു ഗ്രഹണി ചു 
മ ശ്വാസം അരുലി ക്ഷയം വാതം കഫം പീനസം ഇവ ക്ഷണക 

ശമിക്കും. 

മഹാഖാണ്ഡവചുള്ല്ീം. 
മൂ__മരിചംനാഗപ്പഷ്ല്യാണി താലീസം ലവണാനിച 
!  പ്രത്യേകമേകഭാഗാസ്യര്പിപ്പലീ മുലചിത്രകൈ$ 

ത്വക്കണാതിന്ത്രിഡീകംചജീഠകംചദവിഭാഗകം * 
ച ട് 



൬൦ 

ധാന്യാളൂടവതസൌചിശ്വം ഭരെദ്രലാബഭമാണിച 
ത്ര ജോദാജലധര$ പ്രത്യേകം സുസ്ത്രി ഭാഗികാ$ 
സവാഷധിചതുത്ഥാംശം ദാഡിമസ്യഫലംഭവേല് 
ദവേഭ്യാനിഖിലേഭ്ൃശ്ച സിതാദഭയാരിമാത്രയാ 
മഹാഖാണ്ഡ ന്തം സ്യ റുമതന്നു ഛോചനം 

താഗ്മിദീ ച്ികരംഹൃുദ്യം കാസാതിസാരനാശനം 
ഏഎഃദാഗകണ്ണജവര മുഖരോഗപ്രണാശനം 

വിഷയ ചികാം൪ ഥ-ഭ്മാനമഃശാഗുന്മകൃമീനപി 
ഛമ്ടിംപഞ്ചവിധാംശവാസം ചുള്ള്്റൂഃമതഭ ൃംപോഫതി 

വ൮്യാ--മുളകും നാഗച്ലൂവും താലീസപത്രം ഉദ്്ുകംത്രഞ്ചംം ഇ, 
വ പ്രഃത്യകം ഒ'രോഭാഗംവീതം,, പിപ്പുലമൂവ ം കൊട്ടലേലി, ഇല, 
വംഗം തിപ്പലി; മരവി ജീരകം ഇ.ച രണ്ടുഭാഗംവീതം കൊത്ത 
ബവാലദി്യ ഞെരിഞ്ഞന്മുജിം ചുക്ക, ചെവവൂദ, ഏലത്തരി, ലന്ത 
ക്രു അരയമോദകം മുത്തഞ്ങ ഇവ മൂന്നുഭാഗംവീതം ഇവ എല്ലാം 
കൂടിയതിനെ നാലിലൊന്നു താളിമാതളംപഴം എല്ലാം കൂട്ടില്ല്യൊ 
ടിച്ചുണ്ടാകുന്നതുദത്തില് പകുതി പഞ്ചസാര ഇതു ല്ചി യുണ്ടാ 
ക്കും ജഠരാഗ്നി!യെ വഭ്ധിപ്പിക്കും. ഹൃഭ്യമാകുന്നു. ചുമ അതിസാഗം 
പൂഃ(80ഗം കണ്ണദരാ ഥം ജാരദരോഗം ഇവയെയും വിഷൃചികാ ആ 

ദ്യാനം അശസ്്ു ഗുന്മം അഞ്ചു വിധമുള്ള ഛട്ടികഠം ശ്വാസരോഗം 
ഇവയ്യെയും ശമിപ്പിക്കും. ച് 

ഹപ്പഷാദ്യംചൂള്്്റം. 
മു__ ഹവുഷാത്രിഫലാചൈവത്രായമാണാചപിപ്പലീ 

ഹേമക്ഷിരീത്രിവൃച്ചൈവ സാതലാകടുകാവചാ 
നിലിനീസൈന്ധവംക്ൃഷ്ണാംലവണഞ്ചേതി ചൂള്ട്്റയല് 
ഉജ്ത്നോദകേന മുത്രേണ ദാഡിമത്രിഫലാരസൈ$ 
രഥാമാംസരസേനാപി യഥാരയോഗ്യംപിബേന്നരഃ 
അജിദ്ല്റ്റപ്പീഹഗുന്മേഷശോഫാശോവിഷമാഗിഷു 
ഹലീിമകാമലാപാണ്ഡു കുഷ്ഠാധ് മാനോദരേഷ്വപി 

ഖാ അട 2ഠൊെമണിയന്; തര് ഫലം ബ്രഫ്മിം തിപ്പലി മലയെരും 
ത്രികോല് പ്പുക്കൊന്ന,, പമ്മലന്തം കടുോഹണ്ടിം വയമ്പും, അമരി 
ഇത്തപ്ും തിപ്പുലിം കുടപ്യപ്പ് ഇവപൊടിച്ചു ചൂടുതവള്ളത്തിലൊ 
ഹോരത്ര മ്തിലൊ താഷ്ിമാതദരസ ത്തിലൊകം ത്രിഫലാരസരതി' 

ലൊ മാംസരസത്തി ലൊ രോഗ സ്ഥിതിയനുസഭിച്ചുകടിക്ഷക. അ 
ജിട്ല്്റ പ്ലീഹ ഗുന്മം വീക്കം അസ്സു വിഷമാഗ്നി ഹല'മകം കാമ 
ലാ പാണ്സുകുഷ്ടം ആധ്മാന. ഉദരം ഇവ ശമ! ഒം. 
ടം 1 4 1] 

ത്രുന്റ; ല്ലം ഷ്ണ: 



ടം എ ന്ന 
തജ 

മു ത്ുണ്ലീപാരിതകീകൃഷ്ണാ ത്രിവൃത്സൌവച്ചുലംതഥാ 
സമഭാഗാനിസവാണി സൂക്ഷ്ചൂള്സ്്റാനികാരയേല് - 
ജ്ഞേയംപഞ്ചസമാകുള്്്റ :മതച് ചൂലഹരംപരം 
ആധ് മാനജഠരംശോഘ്ടമാമവാത ഹരംസൂതം 

വ്യാ__ചുക്കു കടുക്ക ത്രികോല് പ്പക്കൊന്ന തുവച്ചിലക്കാരം ഇവയ 
ഞ്ചും സമഭാഗത്ങളായി കൂിപ്പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതു ഏറും ശ്തു 
ലയെ ശമിപ്പിക്കും. ആധ്മാനം ജാരരോഗം അശസ്സ്് ആമവാ. 
തം ഇവയെക്കുളയും. 

കൃഷ്ണാടിചചള്്്റം. 
മു--കഷമാത്രാഭവേല്ക്ടഷ്ണുാത്രിലൃതാസ്വാല് പലോന്മിതാ 

ഖണ്ഡാല്പലംചഖിങ്ഞേയംചുണഃമകത്രകാരയേല് 
കഷോന്മിതാലിഫേദേതല് ക്ഷൌദ്രേണാധ്മാനനാശനം 
ഗാഡ വി0ംക്കോദരകഫാന്പിത്തശുൂലംചനാശധയല് 

്യാ__തിപ്പുലി മൂന്നുകഴഞ്ചു ത്രിഭകാല്പമെെന്ന ഒരുപലം കല്ലുണ്ടം: 
ഒരുപലം ഇവ കൂട്ടി പ്പൊടിച്ചു മേന് ചത്തു സേവിക്കുക ആധ്മാ ലു 
നംശമി ദം. ഒരുനേരത്തേക്കു മുന്നു കഴഞ്ചു പൊടി എടുത്തുകൊ 
ളക മലബേന്ധം ഉദരം കഫം പിതതശ്ൂലം ഇവ ശമിക്കും, 

ലവണാദിചുള്്ണം. 
മു__ലവണത്രിതയംക്ഷാരൌ ശതപ്പഷ്യ ദവയംവച്ചാ 

അജമോദാജഗന്ധാച ഹപുഷാജീരകദ്വയം 
മരിചംപിപ്പലീര്ലം പിപ്പലീശജപിപ്പലി , 

ഫിങ് ഗുശ്ചഹിങ്ഗുപത്രീച ശീപാഠോപകഞ്ചികാ 
ശുദ്യിചത്രകചപ്യയംനി ലിഡള്ളുംചമേവേതസം 
ഭ ഡിമംത്രിന്ത്രിഡീകം ച ത്രിവ്വിദ്ദന്തീ ശതാവരി 
ഇന്ദ്രവാരുണികാഭാഷ്ക്ടിദേവഭാരുയ വാനി ചാ 
കമൂംബുരുസ്ണുംബത്രണ്ടി പുഷ്ലരംബദരാണിച 
ശിവാചേരു സമാംശാനാം കുള്സ്സുമേകത്രകാരദയല് 
ഭാവ ചയദാര്ദ്ര കര മസെബീജ പൂരാ സൈസ്മഥാ 
തല് പീഖബേല്സര്പിഷാജീല്ല്്മുമഭ്യേനേ.ജ്ജ്നോഭകേണവാ 
കോലാംഭസാഖാ തക്രേണ ടക്ലോധപപുണമപ്ചനാ 

യേക്ടല്പ്പരീഹ കടീശുൂല ഗുദകക്ഷിഎദാമയാ൯ 
അശോവിഷ്ടംഭമന്മാഗ്നി ഗുന്മപ്പീ :ഹാദരാണിച 
ഹിക്കാധ്മാനശ്വാസകാസാന്ജുടയഭേതന്നസംശയ$ 
൨ രൈരേ പഷ ധൈ സമൃശഗ് ഘൃതംവാസാധയേല് സുധീ 

വ്യാ-ഇതൂപ്പം വിതുയുപ്പും കടലു ചും ചവക്കാരം; തുവച്ചിലക്കാരം 
ചതകുപ്പ, കരിഞ്ചീരകം വയമ്പും വരയമോഴ്കം യായരപണ്ണൂആ 

ിം നി 



൬൦. 

ഭള്ൊമണിയ൯ ജീരകംരണ്ടും., മുളകും കാട്ടതിപ്പുലിവേരും തിപ്പലി 
തരത്തിത്തിപ്പുലി കായം കഠിക്കായം. കച്ചോലം ,പാടക്കിഴങ്ങു, ചി 
റെറലംം൧) ൭ം൭കൊട്ടവേലി, കാട്ടമുമകു വിഴാലരി ഞെരിഞ്ഞമ്പുളി 
താളിമാതളം മരല്ലൂി ത്രികൊല്ലക്കൊന്നനാഗദഭന്തി ശതാവരികാ 
ഭൂചെള്ളരി ചെമ തക്ക ദേവതാരം കഠാത്രാണി കൊത്തമ്പാലരി |, 
തുംപുണ്ടി പുഷ്കരമൂലം ലന്തക്കുരു കടുക്കാ ജുപസമം കൂട്ടിപ്പൊ ടിച്ചു 
ഇഞ്ചിരസത്തിലും താജിമാതളഷഴത്തിൽെറ രസത്തിലും ഭാവനം 
ചെയ്യു നെയ്യി ലൊ പഴയമദ്യത്തിലൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ ലന്ത 
ക്ഷൊയത്തിലൊ മോരിലൊ ഒട്ട കത്തിന്ൌ പാലിലൊ തൈര് 
വെള്ളത്തിലൊ കുടിക്കുക. യക്ൃത്തിലൊ പ്പീഹയിലൊ ആരര൭ ൭൭, 
ട്ടിലൊ ഉള്ള രോഗങ്ങം ഗുദം കുക്ഷി ഹൃദയം ഈ സ്ഥാനങ്ങളിലു 
ള്ള രോഗങ്ങം അശസ്സ് മലബന്ധം അഗ്നിമാന്മ്യം ഗുന്മം പ്പീഹ 
രോഗംഉദരം ഇക്കിറം വയറടച്ചുവീക്കല് ശ്വാസ്ാരാഗംചുമ ജവ 3 

_രമിക്കുംതക്മില്ല പണ്ഡ്തനായ വൈദ്യന് ഈ യോഗം നെയ്യും 
. കൂടിയുംപ്രയോഗിക്കായുന്ന താണ്. 

ഴ് ല്ല തുംബത്ര ണ്യാദിചൂള്ക്്റം. 
മൂ_ തുംബരൂണി തിചവണം യവാനീചുഷ്ണരാഹ്വയം 

യവക്ഷാരഭയാഫിംഗു വിഡംഗാനിസമാനിച 
ത്രിവൃസ്ത്രിഭാഗാവി ജ്ഞേയാ സൂക്്യചുമ്മ്റ്റാനികാരയേല് 
പിബേദുഭഷ്ണുനദതായേന പവകവാഥനവാപിബേല് 
ജയേത്സവ്വണിശുലാന്ദിഗുല്ലാഭ്ധ് മാനാദരാണിച 
ന) തല്ലും വിളയയച്ഛും കടലുപ്പും കുറാശാ 

ണിം ൨.ഷ്ലൂരമൂലംം ചവക്കാരം. കട്ടകക. കായം. വിഴാലറിം ഇവസ 

മഭാഗത്ങ0ം ത്രികോല്പക്കൊന്ന മൂന്നുഭാഗം ഇവ നേമ്മയായി കൂട്ടി 
പ്പൊൊടിചു ചൂടുതവെള്ളത്തി ലൊ യവധാന്്യംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കു 
ഷായത്തിലൊ കുടിക്കുക. എല്ലാ ശുലചളം, ഗുല്ലം ആധ് മാനാ 
ഉദരം ജ്വയ്ും ശമിക്കും. 

കിത്ര കാദിചള്റ്ം. 
മൂ ചിത്രകോനാഗരംഹിംഗു പിപ്പലീപിപ്പലീജടാ 

ച ്യജേമോഭാമരിചം പ്രത്യയം ഷവസമ്മിതം 
സ്വ ജ്ജികാച ൮ കയാ൪$ സിന്ധു സവച്ചുലംവിഡം 

സാമുഭ്രികംരോമകാച കോലമാത്രാണികാരയേല് 
.ഥീിക്ടത്യച്ചിലംുള്്്റം ഭാവയേന്മാതുളള്ട്ടര ജെ$ 

| രസ്ൈൈദ്ദാഡിമജൈവാചി ശോഷടയദാതഃപനച 
ഏതം: മല്ുംജയേട് ഗുല്യമം ഗ്രഫണിമാമജാംരജം 
തംഗിംഷകുരുതേദിപ്പം രചികൃല് കഫനാശനം. . 
ളു; കം 
ലി 



ടെ ആ... 

വ്യാ__കൊടുവിം ചുക്കും കായം. തിപ്പലി, തിപ്പുലിമൂലം,ം കര് 
ട്ടമുമകും അയമോദകം. മുളകും ഇവ പ്രദത്യകം മൂന്നു കഞ്ചുവീയം തു 
വച്ചില ദരൊരം, ചവക്കാരംം ഇരുപ്പും തുവച്ചിലയുല്ലും വിളയയപ്ലുു 
കടലുപ്പ മേരുപ്പു ഇവ ഒന്നരക്കഴഞ്ചുവിതം. 

ഇവ എല്ല ം പൊടിച്ചുകൂട്ടി മാതജനരേകമ്പഴത്തിന്െറ ര 
സ്രത്തില് ഭാവനം ചെയ്യുണം അല്ലെങ്കില് താജിമാതളരസത്തില് 
ഭാവനംചെയ്യുണം പിന്നീട്ട നിഴലുണക്കി സൂക്ഷിച്ച സേവിക്കുക 
ഈ പൊടി ഗുല്ലംം ഗ്രഹണി. ആമന്നിമിത്തമുള്ള വേദന കഫം 
ഇപമയ കളയും ജഠരാഗ്മിതയെയുണ്ടാക്കും. | 

ബഡവാനലചുക്ല്ും- 

മൂ__ സൈസ്ധവംപിപ്പലീമൃലം പിപ്പുചീചവ്യചിത്രകം 
ശുണ്ണീഹരീതകിചേതി ക്രമവൃദ്ധാനിചുള്ള്റമയല് 
ബഡവാനലനാമൈത മുംസ്യാദഗ്ഥിഭീ പനം. 

വ്യാ-_ഇത്തപ്ലു ഒന്നും തിപ്പുലിമ്മലം രണ്ടും തിപ്പലി മൂന്നര കാ 

ട്ടതിപ്പുലിവേര് നാലം കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു അഞ്ചും ക) 9 ആവക . 
ടടക്ക ഏഴു ഇങ്ങനെ വഭധിപ്പിച്ചു കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു സേഖിക്കുക. ഇതു 
അശഗ്നിദിപനത്തെയുണ്ടാക്കും. ) 

തരജമോദാദിചുള് രഃ 
മൂ അജമോദാവിഡ ഗാനി മസെന്ധവ.,ദേവദാരുച്ച 

ചിത്ര ക$പിപ്പുലീമൂലം ശതപഷ്യറചപിപ്പലീ 
മരിചടഞ്ചതികഷ്വാംശം പ്രദത്യകങ്കാരമയല്ബുധഃ 

[൭ ക്ഷാന്ത്ൂപഞ്ചപഥ്യായം ദശ സ്വവൃഭദ്ധദാരുകാല് 
 ,  ണാഗരാച്ചദശൈചസ്യ$ സവാ ഃണ്യകംത്രകുള്സ്റയേല് 
പിബേല്ക്രോഷ്ണുജചേ൭ നെവ ചൃന്ണുംശ്വയഥുന്വശനം 
ആമവാതരല്ജംഹന്തി സന്ധിപീഡാഞ്ചഗൃഭ്ധുസിം 
കിപപദൃഗ്ൃദസ്ഥാ ഞജങ്ഘടയാശ്ചരജംജചയല് 
രതൂണീയ്വ്യതു ണീംവിശവാചിം കഫവാതാമയാന്ജദയല് 
സമേനവാഗു ഡനാസ്വയ വടകാന് കാരയേല്ഭിഷക്. 
വ്യാ__ അയകോദകം വിഴാലരി, ഇന്ത്രപ്പം ദേവതാരം, കൊ 

ടൃവേലിം തിപ്പലിമലംം ചതകുപ്പം തിപ്പലി, മഷകു ഇവ മൂന്നുകഴ 
ഞ്ചയവീമം കടു ദ കഴഞ്ചു പടി നഞ്ചു മധിക്കുന്നി മുപ്പതു കഴഞ്ചു ചു 
ക്കു മുപ്പതു കഴഞ്ു എല്ല കൂട്ടി പ്പൊടിച്ചു ചൂടു വെള്ളത്മില് കുടിക്കു 
ക. വീ ശമി ദം ആമവാതം സംബന്ധിച്ചു വേദന സന്ധിപീ 
ഡ ഗ്ൃഭസീ അരമെട്ടെ പൃഷ്ടം ഗുദം ജംഘ എന്നീ അവയവങ്ങളി 
ലേ വേദന ഇവയും ശമിക്കും തൂണി പ്രതുണി വിശ്വാചി കഫാവാം 
തരോഗ്രങ്ങം ജുവയും ശമിക്കും സമം ശക്കര ചേത്തു ഗുളികയാ 



ന് _. ൬൪" 

രൂടിയ്യം സേവിക്കാം. 
തുണ്ണയദ്യേംചുണ്ണണം. 

മൂ ശുണ്ണിസൌവച്ചുലംഹിംഗു ദാഡിമംചാളഃവതസം 
കൂള്്്റമഷ്ണാംബുനാപേയം ശ്വസേഫൃദ്രോഗശാന്തയേ. 
വ്യാ_ചുക്കും തുവച്ചിലയുവ്വും കായം, താളിമാതളം ഞെരി 

ഞ്ഞാന്മുളി ഇവ കൂട്ടി്പൊടിച്ചു കുടുവെള്ളത്തില് കുടിക്കുക ശവ. 
സം ഹൃദദ്രാഗം ഇവ ശമിക്കും. 7 റ 

ഫുട്൭്ട ാദ്യംകുള്്്റം. 

മൂ-- ഹിംഗുപാഠാഭയാധാമ്യം ദാഡിമഞ്ചിത്രകടശഠി 
അജമോദാത്രികടുകം ഹപുഷാചാമുവേതസം 
അജഗന്ധാതിന്ത്രിഡീിചം ജീരകം പൌഷ്കരംവചാ 
ചവ്യംക്ഷാരദ്വയമ്പഞ്ച ലവണാനിലിചൂള്സ്റുടയല്. 
പ്രാശ്രോജനസ്വമധ്യേവാ ചൂള്ള്റ്ുദമതല്പ്രംയാജടയല് 
പിബേദ്വാജീ്ല്റുമദ്യേന തക്രേണോഷ്ണ്ോദകേനവാ 
ഗുന്മേവാതകഫോല് ഭതെ ഹൃല്ഗ്രഹേഷ്ഠിലികാസുച 
പുദ്വസ്മിപാശവശുൂദലഷു ശൂലേചഗുദയോനിജേ 
മൃതകൃടച്ചയ തഥാനാഹ പാണ്ഡു ദരാഗേരുചൌത്ഥഥാ 
ഫിക്കാജവംയക്ടതിപ്പീഹാി കാസേശ്വാസേഗജഗ്രഫേ 
ഗ്രഹണ്യശോവികാരേഷു കൂമ്ല്്റമേതല് പ്രശസ്യതേ: 
ഭാവിതംമാതുളംഗസ്ചയ ബഫ്ുശഃസ്വരദസഹവാ 

കുയ്യാച്ചഗുയഡികാം വൈഃദ്യാ വാതശ്ശേഷ്ടജപരാപഹം. 
ല്യാ-- കായം. പാടക്കിഴങ്ങും കട്ട ഒക്കെ കൊത്തമ്പാലരിം താടി 

മാതളം, കൊട്ട ചലിക്കിഴങ്ങു, കച്ചോലം. അയഃമാദകം, ചുക്കും മു 
ളക, തിപ്പലി, അടക്കാമണിയന്, ഞെരിഞ്ഞമ്പുധി,നായവെണ്ണും 
മരപ്പുളി, ജീരകം, വൃഷ്ണ മൂലം, വയമ്പും കാട്ടമുജകം തൂവച്ചിലക്കാ 
രം, ചവക്കാരം, ഇന്ത വും തുവച്ചിലയുപ്പം വിളയചം കടലുപ്പും മേ 

രല്പു ഇവ കൂട്ടിപ്പയൊടി ച്ച മണിനന്െദ മമ്പിലൊൌ മധ്യത്രി രല൪. 
ഉപയോഗിക്കണം പഴകിയ മദ്യയതമികലാ മോരിലചൊ ചൂടുവെള്ള. 
ത്തിലൊ കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം. വാതഗുല്ലന് കപഗുന്മ൯ ഹൃദ് ഗ്ര 
ഹം രഷീല ഹൃദയം വസ്ടി പാശ്വം ഫ്മുന്നീിഭാഗങ്ങച്കിലുള്ള വേ 

ഭന ഗുദം, യോനി എന്നീഭാഗ താളിലെ വേദന മൃതകൃഷ്ഛം ആ 
നാഹം, പാസ്സുഭരാഗംം ല്ചിംകടു., ഇകടിറം, യകൃല്പ്പീഹ ഇവ: 
യിലുള്ള രോഗങ്ങറം ചുമ ശ്വാസരോഗം ഗജഗ്രഹം ഗ്രഹണ! 
അസ്സ്സിന്റ യി ചാരം ഇവ ശരമിക്കുന്നതിനു ഈ ചൂളം ഉ, 
ത്തമമായതാകുന്നു മാതളയ്ഴതിമന്റ രസത്തില് പലപ്രാവശ്യം 
ഭാവന ഞ്ചെ്യു ഗുളികയാശഖ്യും ഉപദയാശഗിക്കാം- അങ്ങനെ ചെ; 

ഘം നത്ത് 

ത്തത് 



__ ൬൫: 

യ്കരൂല് വാതജപരം കഫജ്പരം ഇവ ശമിക്കും. 
യവാന്പയാദിചുള്ല്നും. 

[ യവാനീദാഡിമ.ശ്രുണ്ണി തിന്ത്രിഡീകാമുവേതസൌ 

ബദരാമൂഞ്ചകുവീത ചതുശ്ശാണമിതാനിച 

സാദ്ധദ ദിശാണമ്മരിചം പിദ്ല്വചീദശശാണികാ 

ത്വക്ടൌവച്ചലധാന്യോകം ജീരകംദിദ്ധിശകേണം 

ചതു3ഷ ക്ലീ തെശാമണെഃ ശശ്രൊമത്രമയാജ യല് 

ചൂളി തംസവമകത്ര യ പാനീഖാണ്ഡവാഭിധം 

ചുള്്റ്റുംജദയല് പാണ്ഡു രോഗം ഹൃഃദ്രാഗംഗ്രഹണിംജ്വരം 
ഛദ്ദിഭശാഷാതിസാരാംശ്ച പ്പീഹാനാഹവീബന്ധതാ 

അരുചിംശ്ളൂലമന്ദാഗ്നി മശോജ്'ഹ്പാഗജാമയാന്. 
ൂ ല്യം_കുവശാണിം താമിമാതളംം ചുടും മരളി, ഞെരി 

ഞ്ഞൊമ്മുളി,ലന്തക്കുരു,, ഇവ മൂന്നുകഴ്ഞ്ച്യ പീതം മുളകും ഴഞ്ഞു ഒന്നര 

തിപ്പലി ഏഴരക്കുഴഞ്ചു ജലവള്ളും തുവച്ചില യൂദ കൊത്തമ്പാലരി 

ജീരകം ഇവ ഒന്നരകഴെഞ്ചു പിതം പഞ്ചസാര കഴഞ്ചു നാല്പത്തെട്ടു 

ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പാടിച്ചു യോജിപ്പിച്ചാല് ഖാണ്ഡവചുള്ല്റ്റമാ 

യമി പാണ്ഡൂ ഹൃഃദ്രാഗം ഗ്രഹണി ജ്പ്വരം ഛദ്ദി വറഠംച്ൃ അതിസ്വമം 

പ്ലീഹ ആനാഹം മലബന്ധം അരുചി ശൂല മന്മാഗി അശ്യഡ്സ നാ 
ലിലും കണ്ണ തരിലുമുള്ള രോഗഖഃ€ം ഇവ ശമിക്കും. നി 

ഗല താലി സാദിചുള്്റം. 

മൂ താലീസമ്മരിചംഗശുണ്ണി പിപ്പുലീവംശഃരാചനാ 

ഏംദ്വിത്രിചതുഷ്ണ്ഞ്ച കഷൈദാഗാന്പ്രകല്പയേല് 
ഏചാത്വചോസ്യ ൭ഷാഭ്ഥം പ്രത്യേകംഭാഗമാഹ ദരല് 

ദ്വാത്രിംശല് ക്ഷതുലിതാ പ്രടദയാശക്രൊണൂ ൨ധെ$ 

താലീസാദ്യയമിദംചുള്ട്റ്റം രോചനയ്ചാചനും സ്ത്ൂതം 
കാസശ്വാസ്ജവരഹരം ചമ തീസാരനാശയനം 

 പക്തവാവാശമ്രൊം ചൃ്ല്റ്റം ക്ഷിപേത്ഡ്വാല്ഗുഡികാതതര് 
ശോഷാധ് മാനഹരപ്പീഹ ഗ്രഹണീപാണ്ഡുദരോഗ ളില് 

വ്യാ... താല് ശപ ത്രിമുന്നു കഴഞ്ചു മുകു തു ൨ കഴഞ്ചു ച 
൪൭ ഒമ്പതു ഴഞ്ചു തിപ്പലി പത്ത്രണ്ടുകഴഞ്ു കൂവനൂവപതിനഞ്ചു കഴ 

ഞു ഏലത്തരി ഒന്നരക്കത്ചുെ ഇലവള്ള്ും ഒന്നരകഴെഞ്ചുതെ ഇവ 

ഴഞ്ചു പഞ്ചസാര ഇവദഃചറ്ഥ ഈ പൊടി ല്ചിദയയും പാചന, 

ത്തേയും ഉണ്ടാക്കും ചുമം ശ്വാസം ജ വരംംഛദ്ദിംഅഅതി സാരംഭശാ 

ഷം. ആധ് മാനം; പ്പീഹം ഗ്രഹണി, പാണു ഇവയെക്കളുയും പ 

ഞ്ചസാര പാവാട മേല്പറഞ്ഞ പാടിയിട്ടിളക്ടി ഗുളികയാക്കി മും, 

൭, പയോശ്രിക്കാം. | & 



_ ൪൬൧: 

സിതോപലാദിചുളള്ും. 
മു-- സിതോപലാഷോഡശസ്വയാ ദഷൌസ്യദ്വംശരോചനാ 

പിപ്പുലിസ്യാച്ചതുഷ്ണുഷാ സ്വാദേലാചദധികാഷ്രികീ 
ഏ , 9 കഷ ത്വച$കായു കുള്സ്റ്റയേത്സവമേകതര് 

സിതോപലാദികംചുള്്്റം മധുസപ്ല്റിയുതംലിഹേല്, 
ശ്വാസ കാസക്ഷയഹരം ഹസ്മൂപാദാങ്ങദാഹജില് 
മന്ദാഗ്നിംസുപ്പജിഹ്വത്വം പാശ്വശുൂലമരോചകം 
ജവരമൂഭ്ധഥതംരക്തം പിത്തമാത്ര വ്യപോഫതി. 
 പ്യ്യാ- കല്ലണ്ടം നാല്പത്തെട്ടകഴഞ്ചും കൂവനൂറ ഇരുപത്തിനാ 

ലുകഴഞ്ചു തിപ്പലി പന്ത്രന്ടുകഴഞ്ചു ഏലത്തരി ആറ കഴഞ്ചു ഇലവ 
തം മൂന്നു ചഴഞ്ചു എപ്ലാംകൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു തേനും നെയ്യും ചേത്്ു ൩ 
ഒഴുകം ശ്വാസം. ചുമം ക്ഷയം, കൈകാല് ദേഹം എന്നി അവയവ 
ങ്ങളി ലെ നീരാൽ അഗ്നിമാന്ദ്യം നാവിനു ത്രിപ്പ പാശപഭാഗങ്ങ 
ളിലെ വേദന ല്ചികേടട ജ്വരം മേപ്പോട്ടുഗമില്വ രക്തം പിത്തം 
ഇവ ശമിക്കും. ഭാസ്തരലവണകചുള്്്റം. 
മൂ. സാമുദ്രലണങ്കായ്യുമഷ്ടകഷമിതംബു ഥെ ൭ 
: പഞ്ചസൌവച്ചുലംഗ്രാഘൃം വിഡംസൈന്ധവധാന്യകേ 

പിപ്പലീപിപ്പുലീമൂലം കൃഷ്ണജീരകപത്രകം 

ന്വഗകസര താലീസ മമൂഃവതസകംത്ഥാ 

ദ്വികഷമാത്രാണ്യേതാനി പ്രദത്യകങ്കാരയേല്ഇ്രുധ$ 
മരിചംജീരകംവിശവ മേകൈകങ്കഷമത്രകം പ 
ദാഡിമംസ്യാച്ചതുഷ്ണഷം തവഗേലാച.ഭ്ഥ കാഷ്കീ 
ഫീരച്ചു്ന്റീകൃതംസവം ല വണംഭാസ്തുരാഭിധം 
ശാണവ്രമാണംദേ യന്ത്ര മുസൂതക്രസുരാസൈ 
വാത ഃശൂഷ്ടഭവംശ്ൂലം പ്പീഹാനമുദരക്ഷയം 

അശാംസിഗ്രഫണിീക്കഷും വിബന്ധഞ്ചഭഗന്ദരം 
ശോഫാംശൂലംശ്വാസ ാസാവാമ൨ഠ തഞ്ചഫ്പുദ്ൂജം 

മന്ദാഗ്ിംനാശടയദേത ദ്ദീപനമ്പാചനമ്പരം 

സവ ലാ ദ.്ഥി ാത്ഥായ ഭാസ്തുരേണോദിതമ്മുരാ. 
വ്യാ. കടലു ഇരുപത്തിഹാലു കഴഞ്ചു, തുവച്ചിലക്കാരം 

൧൩ കഴ്ഞുംവിചയുറ .ഇന്രുല്ലുംകൊര്ത ്വലേരിംരി പ്പി ദയലംച ക 
ത്ത ജീരകംംപച്ചിലംനാ ഥപുയും താലീസചത്രിം ഞെരിഞ്ഞാമ്പു 

ളി, ഇവ ആവകഴഞ്ചുവീതം മുകു ജീരകം ചുക്കു ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചു 

വിതം താളിമാതളം ൨. കഴഞ്ചു ഇലവള്ളും ഏല തരി ഇവ ഒന്ന 

രക്കഴ്ഞ്ചുവി ൦ ഇവയെല്ലാം കൂട്ടി "പ്പാടിക്കുക ഭാസ്തരം എന്നു പേ 
രള്ളതു മുത്ത്്ങക്ഷൊയത്തിലൊ മോരിലൊ കള്ളിലൊ മുക്കാല്ക,. 



ചം, (൭ ൭ 

ഞ്ചുപിതം സേവിപ്പിക്കണ്ടം വാതഗുല്മം കപഫഗുല്മം പ്പീഹരോ, 
ഗം ഉദരം ക്ഷയം അരശസ്സ്റകറം ഗ്രഹണി കുഷ്ടം മലബന്ധം ഭഗ൯ 
രം വി ശൂല ശ്വാസം ചുമ ആരവാതം നെഞ്ചിനു വേദന ആര 
ഗ്നമാന്ദ്യം ഇവയെകമ്െയും. ഏറവും ദീപനപാചനങ്ങളെച്ചെ 

യൂം സചല ജനങ്ങറംക്കുംവേണ്ടി പണ്ടു ഭാസ്തരദേവഖനാല് നിമ്മി 

തമാകുന്നു. 
-_ ഏലാഭിചുള്റ്റം. 

മൂ ഏചാപ്രിയംഗുമുസ്മാനി കോലമജാചപിപ്പുലീ 

ശ്രിചാദനംതഥാലാജാ ലവള്ളുംനാഗ സരം 
ഏതച്ചുളല്്റികൃതംസവം സിതാക്ഷെ്രയുതംലിഭഹല് 
വാതപ_] ഒമകഫോല്ഭ താം ഛദ്ദിംഫന്തൃയതി വേഗത. 

൮, ഏലത്തരി ഞാഴല്പ്പുവു മുത്തങ്ങ ലന്തക്കരുവി൯ക? 
നു തിപ്പലി കൂവദം ചന്ദനം മലല് ഇലവള്ളും നാഗദ3ുൃവു ജുവയെ 
ല്ലാംകൂട്ടി പ്പാടി ച്ചു തേന് പഞ്ചസാര ഇവ കൂട്ടി സേവി 9ക വാതാ 
ധി കമാടയാ പിത്താധികമായോ കഫാഥികമായോ ഉള്ള ഛദ്ദി ഏ 
ത്രയും വേഗത്തില് ശമിക്കും. 

പഞ്ചനിംബചുള്ല്റ്റാ. 

മൂ മൂലവ്പത്രംഫലമയ്മുഷ്ും ത്വചംനിം ബാല്സമാഹരേല് 
സുഷ്ടചുജ്ണു ദിദകയ്യാല് പചൈ$പഞ്ചദശോവഡി തൈ 
ലോഫഭസ്ഹഠീതക്യ ചക്രമദ്ദ ചചിത്രകൌ _ 
ഭപ്ലാതകംവ ഡംഗാനി ശക്രൊമലകംനിശാ 
പിപ്പുലീമരിചംത്തുണ്ണീ വാകുചീകൃതമാല ൭8 ല്ല 
ഗോക്ഷുരശ്ചപലോന്മാനമേകൈകങ്കാരയേദ്ദ് ബുധഃ 
സവ്മകികൃതംചൂള്്്റംഭ്ട്ടരാഷേനഭാവയേല് 
അഷ്ടൂഭാഗാവശിഷ്ടന ഖടി രാസനവാരിണാ ര 
ഭാവയിത്വാചസംശ്ുഷ്ലും കഷമാത്രംതത3പിബേല് 
ഖദിരാസനഃ തായേന സഡ്റ്റിഷാപയസാഥവാ 
മാസേനസസവ്വ മഷ്ടാനി ലിനിഹന്തിരസായനം 
പഞ്ചനിംബമിഭം.ൂള്്റ്റം സവ്യഭരാഗപ്രണാശനം 

യാ. വേപ്പിെറദവരു ഇല കായ് പവ തൊലി ജവ ഉണക്കി 
പ്ലൊടിച്ചു അന്പതുപലം ഇരിമ്പുഭസ്തും കടടക്തെകരം കൊടുവേലി 
ചേക്കുരു വിഴാലരി പഞ്ചസാര യെല്ലുിക്ക മഞ്ഞര്ം തിപ്പലി മുള 
കു ചുദ9 കാര്കോവില് കൊന്ന ഞെരിഞ്ഞില് ഇപ ഒരുപലംവി 
തം എല്ലാ ചേത്തു പൊടിച്ചു കയ്ക്കന്യഠസത്തില് ഭാ വനംചെയ്യെ 
ടടൂതുതു കരിങ്ങാലി മവങ്ങ ജുവകഷായമിട്ട എടി ലൊന്നുമശഷി ച്ചെ 
ടൂത്തു അതില് ഭാവനചെയ്യുണടി സൂ ദിക്കുക, ഒരുഃുവരം മുന്നു 



. ൬൮ 

ഞ്ചുരപാടിചീതം. കരിങ്ങാലി വേങ്ങ ഇവയുടെ കഷായത്തിലൊ 
നെയ്കിലൊ പാലിചൊ കുടിക്കുക. ഒരുമാസം ഇ“സേവനം൭കൌ 
ണ്ടു എച്ലാകുഷ്ഠങ്ങളും ശമിക്കം രസായനമാകുന്നു. പഞ്ചനിംബമെ 
നന ഈ ചൂടണം പ്ല ഠോഗരത്തയും കളയും. 

ശതാവയ്യാടിചുള്ും. 

മൂ__ ശതാവരീഷഗാക്ഷരശ്ച ബീജംച കപികഛുജം 
ഗാങ്ങേരു ഭീച്ചാതിബലാ ബീജുമിക്ഷുരഃ കാത്ഭവം 

ചൂമ്ല്റ്റിതം സവമകത്ര ഗോദുശ്ധേന പ് ബേണ്ടിശി 
നതുഫ്ളിം യാതി നാരീഭി നരചൂണപ്രഭാവതാ$ 
വ്യം.-ശാതാവരിം ഞെരിഞ്ഞില്, നായ്ജ്യരണയരി വലിയ 

ഈരകം പെരുങക൨ന്തോട്ടി, വയല്ച്ചുള്ളിയരി ഇവ കൂട്ടി്പൊടി 
ചയ പാലില് ചത്തു കുടിക്കും. ഈ ചുള്സ്്റത്തിന്റ പ്രഭാവംഫേ 

 തുവായിട്ടു ഏതു സ്ത്്രീകമെ പ്രാപിച്ചാലും തൃപ്തുനാകാതെ ഭവിക്കും. 
അശ്വഗന്ധാദിചുള്സീറം. ി 

1 സ്പ 

മൂ. അശ്വഗന്ധാദശപലാ തന്മാത്രാവൃഭ്ധദാരുക? 

ചൂള്റീകൃതോഭയംവിദവാന് ഘൃതഭാണ്ഡേോിധാപയേല് 
കൈ ൭ംപയസാപീത്വാ നാരീഭിമെന്നവതുപൃതി 
അഗത്വ$പ്രമദാംഭൂയോ വലീ പലിതവജ്ജിത$ 
വ്യാ അമുക്കുരം മഠിക്കന്നി ഇവ പത്തുപലംവിതം രണ്ടും 

കൂട്ടിപ്പൊടിചച നെയ്പിരട്ടിപ്പഴുകിയ കുടത്തില് സൂക്ഷിക്കുക. ആ 
തില് നിന്നു മൂന്നുകഴഞ്ചു പൊടി പ ലില്കുടിക്കുക. വകുരെ സ്ത്രീക. 
മോടുകൂടി രമിച്ചാലും തൃഫ്ലീവരുകയില്ല. ജരയുംനരയും ശമിക്കെ 
യും ച്ചെയ്യം; 

മുസലികകനചുളു്്ും. 

മൂ__ മുസലകന്ദചുള്്റന്ത്ര ഗുളുചീസത്വസംയുതം 
വാനരീഗോക്ഷുരാഭയാംതല് ശാല് മലീശക്കരമലൈ 
ആലോഡ്ൃഷൃതദുഗേധേന പയയേല്കാമവഭ്ഥന 
്യാ-_നിലപ്പനക്കിഴങ്ങു ചിറൃതു ഇവയുടെ മാവെടുത്തു 

ായ്ക്രണപ്പരിപ്പ് ഞെരിഞ്ഞില് മുള്മിലവിന്പശ പഞ്ചസാര 
നെല്ലിക്കാ ഇവയുടെ പൊടിയോടു യോജിപ്പിച്ചു നെയ്യും പാലും” 

ചേത്തു കുടിക്കുക കാമംവര്ധിക്കും. 
ച് തൂകാദിചൂള്ും. ി 

മൂ. ചിത്രകംത്രിഫലാര്സും വിഡങ്ങഗംത്രഷണാനിച 
സമഭാഗാനികായ്മാണി നവഭാഗാഹ്തായസ$ 
ഏതദ്േ.ിക്ൃതംകൂ്സ്്ം മധൂ സപ്ലിയയതംലിഫല്, 



൩൯ 

ഗേമൃതമഥവാതക്ര മനു പാനേപ്പരശസ്വതേ 

_ പാണ്ഡുദരാഗംജയത്ചൃഗ്രം ഹുഃദ്രാഗംചഭഗന്ദരം 
' ശോഥ കാഷ്ടരോദര ശംസി മന്ദാഗ്നിമരു ചീംക്ലമീന് 
വ്യാ. കൊടുവേലി കടുക്കാ നെല്ലിക്കാ താന്നിക്കാ മുത്തങ്ങാ 

വിഴാലരി ചു ടട മുളകു തിപ്പലി ഇവസമങ്ങളായി യോജിപ്പിക്കുക 
ഇരുമ്പഭസ്തം ഒന്പതുഭാഗം ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു തേനും 

നെയ്യുംചേത്തു ന ൭൭. മിതേ പശ്രു വിന്മൃതൃമോ മോരോ കുടിക്കു 
ന്നതു വളരെ നപ്പതാകുന്നു. ഉഗ്രമായ പാണ്ഡുരോഗം ശമിക്കും ഹൃ 
ദോഗം ഭഗന്ദരം വിക്കം കുഷ്ഠം ഉദരം അശസ്സൂ അഗ്നിമാന്ദ്യം രു 
ചികേട്ട കമി ഇവയും ശമിക്കും. 

ആ പാരകരഭാദിചുട്്റ്റം. 
മൂ. ആകാര കരഭഃത്രണ്ണി കടങ്കാലംകങ്കമംകണാ 

ജാതീഫലംലവഗങഞ്ച ചന്ദന.ചേതിക-ഷി കാന് 
കുള്്റ്റാനി മാന ത യ്യാ ഭഹിഫേനംപലോന്മിതം 
സവ്ൃദമകീകൃതംചുദ്ല്്ും മാഷൈകംമധു നാലിഹേല് 
ശുക്രസൂഭകരംചുള്ല്്റം പുംസാമാനന്ദകാരകം 
നാരീണാംപ്രി മിജനനം സേവേതനിശികാമ ക$ 
്യാ_അക്കിവെവാ ചുക്കു തക്കോലം കുങ്കുമം തിപ്പലി ജാ 

തിക്ഠാ ഇപവങ്ങം ചന്ദനം ഇവ മൂന്നു ചഴഞ്ചു വി തം. കവപ്പു” ഒരു 

പലം ഇവതയല്ലാം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു ഒരുദനരം മാഷമാത്രം തേനില് 
കുഴച്ചു നക്ഭക. തുക്ൂദവഗ ത്തെത്തടുഞ്ഞു നിത്തും പുരുഷന്മാക്ട 
ആനന്ദതേതയും സ്്ത്രീകറംകുട പ്രീതിയേയും കൊഴു ഭം കാമുകന്മാര് 
ഇതിനെ രാത്രിയില് സേവിക്കും. 

 സുദശനചുള്ല്്റം. 

മു. ത്രിഫലാരജ നീമുസ്ദും കണ്ടെകാരീയുഗംശറി 
ത്രികടുഗ്രന്ഥികംരപ്പം ഗുളു ചീധനവയാഷ ൭8 
കട ചാപദ്ലൂുടിമുസും തൂായമാണാചവചാലകം 
നംബ3പുഷ്ണൂരദലംച മധുയഷ്ടീചവത്സകം 

യവാനീന്്രയവോഭാട്്ീ ശിധ്ൂബീജംസുരാ ഷ്ൂജാ 

വചാത്വക്പത്മഃ കാശിരം ചന്ദനാ തിവിഷാബചാ$ 

ശാലിപ്പള്്റിപു്ലിപണ്ണി വിഡംഗംതകരംത്ഥാ 
ചിത്രദകാദേവ കാഷ്ടംച ചവ്യംപത്രംപടോലജം 
ജീവ കഷഭകൌചൈവ ലവഗംവംശ 3ലോച്ചനാ 
പുണ്ഡരീചംചചകാകോളി പത്രജംജാതിപത്രകം 
താജീസപത്രംചതഥാ സമാഭാഗാനിചുദ്സ്ുദ യല് 
.സവ്ൃചുള്ന്ുസ്വചഭ്ധാംശം രം” 
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യ 



തും 
ഏതല് സുദശനംനാമ ചുണുംദേ ഷത്രയാപഹം 
പ്രേരാംശ്ചനിഖിലാന്ഹന്വന്നാത്രകായ്യാവിചാരണാ 
പൂഥക്ദ്വന്ദ്വാഗത്തുജാ ശ്ചധാതുസ്ഥാന്വിഷാജ്വരാന് 

സന്നിപാതോത്അ വാംശ്ചാപി മാനസാനപിനാശയേല് 
ശീയജ്വരൈകാഹികാഭീ ന്മോഹംത(്്രാം ഭ്ൂമംതൃതഷാം 
ശ്പാസംകാസംചപാണ്ഡുഞ്ചഹൃഃദ്രാഗംഹന്ികാധലാം 

ത്രി പൃഷ്ടകടിദാനു പശ്വേശുലനിവാരണം. 
ശീതാംബുനാപിബേദ്ധീകാന് സവജ്വരനി വൃത്ത യേ 
സുദശരംയഥാച്ചക്രം ദാനവാനംവിനാശയം 
തദ്വജപരാണ “൩ വേഷാ മിദംചുള്ല്ു,ം പ്ണാശനം. 
വ്യാ__ത്രി൨ലം മഞ്ഞഠംം, മുത്തബഖം, കന്ടെകാരിം ചെവവഴു 

തിനാ കച്ചോലം, ചുക്കും മുളകുതപ്പുലിം കര ഞ ണ്ണം പെര കരു 

വ്വം ചിററമുതു, ചെങ്കൊടിത്തുവം കടടകുരോഹണിം പല്ലടകപ്പുല്ലം 
കഴിമുത്തങ്ങം ബ്രഫ്മിംഇരുചേലിംലേപ്പിന്തൊലി,പുഷ്ണ" മലം” ഇ 
രട്ടിമധുരം, കുടകപ്പാലവേമ്മേൽ തൊല], ജീരകം കുടക പ്യാലയമിം 
ചെവതേക്കും മുരിങ്ങയരിം തുവരിമണ്ണും വയയ്മും ഇലവംഗംംപതു 
മുകംചരാമച്ചംംചന്ദനം,അതിവംടയം, കുവന്രോട്ടി,കാട്ടഴന്നു, കാട്ട 
പയ വൃവിഴാലരി, തകരം, കൊടുദവലിക്കിഴങ്ങു, ദേവതാരം, കാട്ട 
മുളകും കൊടി വേപ്ല്ടവലത്ധി ന്റ ഇല,ജീവകം,ഇടവക. ഗ്രാന്മൃ 

വുംഷൂ൨ നൂ൨.താമരയളിം കാകോളിംപച്ചിലംജാതിപത്യിരിതാലി 
സപത്ര-, ധവസമം. ഇവ എല്ലാം കൂടിയതില് പകുതി പുത്തരി 
ച്യണ്ടവേര് എല്ലാം ചേത്തു പൊടിച്ചു ശീലപ്പൊടിയാക്കി സേവി 
ക്ട ൭എല്ലാജ്വരങ്മളും ശമിക്കും. ഓ .രാദോഷകംളെക്കൊണ്ടും ഈ 
രണ്ദു ദോഷങ്ങളെക്കൊന്ടെം ആഗത്തരക മായും ധാതുജമായും വിഷ 
മമായും സ൩൩നിപാതമായും മാനസികമായും ശീതമായയം ഏകാഹിക 
മായും ഉള്ള ജവരങ്ങളും മോഹം തന്്രി ഭൂമം വെള്ളം ദാന്തം ശ്വാ 
സം ചുമ പാണ്ഡുംരാഗം ഹുഃ(ദാഹം കാമല എന്നിരോഗങ്ങളും 
ശമിക്കും ഭണ്ണത്തിന് മേലുള്ള എല്ലാവ്യാധി കക്കും പൃഷ്ടം അര 
ക്കെട്ട പാശ്വ_ങം0ം എന്നിഭാഗങ്ങളിലുള്ള കുതതിനോയുക൭-ക്കം 
ശമനഉതതച്ചെയ്യും രണുത്തവെള്ളതഠില്ചേത്തു കുടിച്ചാല് സ 
വ്ജ്പരങ്ങളും നിവത്തികടം ദാനവ വിനാശത്ധിക്കല് സുദശനം 
എന്നപോലെ ഈ ചൂളം സവഭ്പരങ്ങഴംക്കും വിനാശകാംി ൭ 
ഷി ഭവിക്കും. ടു 

നാരായണചുള്്്ും. 
മൂ. ചിത്രകസ്്്രീഫപപ്യോഷം ജീരകംഹവുഷാവചാ 

യവാനീ പിപ്പലീമൂലം ശതവൃഷ്യാചഗന്ധികാ ലം 

അരജമോദാശമീധാന്യം വിഡംഗംസ്ഥ്ൂജിരകര 
1 ളി (ജയി താ ഐ അ നി 7! 



ഫാ 6൧... 

ഹേമാഠഡവാ പെര്ഷ്ണരംമലാം ക്ഷാരെ ലവണപങഞ്ചകം 

കുഷ്ടം ചേതിസമാംശാനി വിശാലാസ്യാദ്വിഭാഗികാ 
ഭ്്രിപ് സ്മരിഭാഗാവിജ്തേയാ ഭന്ധ്യാഭാഗത്രയംഭവേല് 
ചതു ഭഗാസാതലാസ്ച്യാ ത്സവാണ്യേകത്രചുള്്റ്റൂദയല് 
പാചനസ്സ്റേഹനാരെട്ടെ ശ്ച സ്ല്രിശ്ധ പാണ്യസ്യരോഗിണര്3 
ഭദ്യ 'ച്ൂള്്്:വിരേകായ സവ്ൃദരാഗപ്രണാശനം 
ഫൃദദ്രോഗപാണ്ുരോഗേച്ച കാസേശവാസേഭഗന്ദരെ 
മന്ദാ ഗ്നരൌചജവരേകഷ്ടേ ഗ്രഹണ്യാംചഗജഗ്രഹേ 
ദദ്യാദ്യൃക്താനുപാനേന രഥാഭ്ധ്മാനേസുരാദിഭിഃ 
ഗുഃന്മബ്ദയീഷരണ വ.ഠ0ംഭംഗേദധിമസ്ത്നാ 
ഉ്ണ്ാംബുഭിരജി ശ്ച വൃക്ഷാമ്മൈപരിക.ത്മിഷു 
തൂ ഷ്ജിദു ശ്ധേനോദരേഷു തഥാതക്രേണവാഗവാം 

പ്രസന്ന യാവാതഭരാഗേ ദാഡിമാംഭോഭിരശസി 
ദ്വിവിധേചവിഷേദദ്യാല് ഏമേനവിഷനാശനം 
കൂണ്ണുംനാരായണംനാമ ദുഷ്ട രാഗ൧ണാപഹം 
വാ - പോട്ടവേലി തൂ'ഫല ചുക്കുമുളകു തിപ്പലി ജീരകം അട 

കഠൊൈമണിയന് വയന്മു അയമോദകം പിപ്പുലിമ്ലലം ചതകുപ്പ നാ 
യര്വെണ്ണ്ണു ആശാളി കച്ചോലം കൊത്തമ്പാലി വിഴാലരി പെ 
രഞ്ചീരകം ചതുരക്കള്ളി പുച്ഛുരമൂലം ചവക്മാരം തുവച്ചിചക്കാരം 

തുവച്ചിചയു ഇന്ൂല്ലു വിയ മേരുപ്പു കടല്യപ്പു കൊട്ടം ഇവ 
സമം കാട്ടുച്ള്ളരിരഖയഭാഗം ഗ്രിദകാല്പതക്കാന്ന മൂന്നുഭാഗം നാ 
ഗദന്തി മൂന്നു ഭാഗം നാലുഭാഗം ലന്തക്കുരു ഇവകൂട്ടി പ്പ്യാടിച്ചുപാ 
ചനങ്ങളുയിരി ന്ന സ്ക്റേഹനാദികളെകൊണ്ടു സ്ത്രിശ്ധഃകാഷനാ 
യിരിക്കുന്ന രാഗി ഒട വിധാചനത്തിനായികൊടുക്കണംഇ തൂസവ 
രോഗങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുന്ന ഒമരൌഷ പയോഗമാകുന്നു. ഹൃഃദ്രാഗം 
പാണ്ഡു രോഗം കാസം ശ്വാസം ഭഗന്ദരം മന്ദാഗ്നി ജ്വരം കുഷ്യം 
ഗ്ര ഹണി ഗാഗ്രഹം ഈരോഗങ്ങളുില് യുക്താനുപാനമായിപ്ര 

യോഗിക. അധ് മാനത്തിനു ഒള്ളൂ ഘോയതില്ും ഗുന്മനു ലന്തക്കാ 
യുടെ രസത്തിലും മചബന്ധത്തിനു തൈര്വെള്ളത്രിലും ആജി 
ള്്മൂത്തില് ചുടു വെക്ൂളൂ.ത്തില്യം വൃക്ഷാള്ത്തില് പഠികത്രിരോഗങ്ങ 
ലും ഉദരങ്ങറം ൭ ഒട്ടകത്തില് പാലില്ം(പത്രു വിന് മോരില്യമാകാം) 
വാതരോഗത്മില് കഞ്ഞി ത്തെജിജില്ും അശസ്സ്സിന്നു താജി മാതള 
ക്കായുടെ രസത്തിലും വിഷത്തികും നെയ്യിലും സേവിക്കണം നാ 
രായണം ഏന്നു പേരുള്ള ഈ ചൂഴ്ല്്റും ദഷ്്രോഗശഗണാപ്േഹമാ 
യിഭവിക്കുന്നു. 



ഇതി ചൂള്്റുകല്പനാഡ്യായ 
ഭാഗം ൨. 

അഥ സപ്ല3മാധ്യായ$ 

ക ൭98 അട്ട 

തത്രവടക ദല്പനാ 
മു വഭ മാശ്ച്ഥ ദഥ്യന്തേ തന്നാമഗുഡി കാ വടീ 

മോ കോവടി പാ പിണ്ഡീ ഗുഡോധത്ിസ്ുഭഥാച്യതേ 
്യ്യാ_ഇനി വടകമുണ്ടാരാനുള്ള വിധിയെപ്പുറയുന്നു ഗുഡി 

കാചവട। മോദകം. വടികാം പീണ്ഡീം ഗുഡംം വത്മി ഇച്ചവടക 
ശബ്ദ ഞിനന്െറ പയ്യായപദങ്ങളാകുന്നു. 

മൂ ലേഘവത്ധാധ്യതേവഹൊ? ഗുളോവാശക്കരഥവാ 
ഗുശ്ശൂലുവാക്ഷിപേത്തത്ര ചുണ തന്നിമ്മിതാവടി 
കുഷ്യാദവഹിസ് ദ്ധോന- ക്വചിദ്'ഗുഗ്ലരലുനാവടീം 
ദ്വ ണമധു നാവാപി ഗുഡികാം കാഠയേദ് ബുധഃ 

്യാ--ശക്കരദയാ പഞ്ചസാരയോ ഗുഗ്ഗലുവോ ലേഹം എ 
ന്നപോലെ തീയില്വച്ചു പാകം ചെയ്യൂ അരിന്െറപൊടിയിട്ട തൂ 
ട്ടി രയടുടന്നതു വടി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു എന്നാല് ചിലര് 
അഗ്ധിപാകംക്ടൂടാതെ ഗുശ്ശൂലുകൊണ്ടു വടി യെ ഉണ്ടാക്കാം ചിലര് 
തേന്ച്ചേത്തു ഗുഡികഡയെ ഉണ്ടാക്ടുന്നുണ്ട്. 

മൂ. സിതാചതുഗ്ലണാദേയാ വടിഷഃഷ്ഠാന്മിതോഗുഡ$ 
 ചുള്സ്റാല് ചുദ്ല്റസമഃ കായോഗുഗ്ലൂലയമ്മധുതത്സമം 
ദ്രവംചദ്വി ൨ ണംദേയം മോദഷുഭിഷഗവരൈഃ 
കഷ്പ്രമാണാതന്മാത്രാ ബലംദ്ദഘ്ണവാപ്രയുജ്യതേ 
വ്യേഗുളികായോഗത്മില് ചൂദ്ല്ഥുത്തില് നിന്നും പഞ്ചസാര 

നാലിരട്ടി യോജിപ്പിക്കണം ശക്രെരണ്ടിട്ടിയായിരിക്ണെം ഗഗ 
ലുപൊടിക്കു തുല്ല്യമായിരിക്കണം. തേന് പൊടിക്കുസമമായിരിക്ക 
ണം മോദകങ്ങല്ില് പം ഇരട്ടിയായിരിക്കണം രോഗിയുടെ ദേ 
ഫഖവലചും രോഗത്തിന്െറ ബലവുംനോട പ്രയോശിക്കണം ഒ 
രഅനേരഭത്തക്കു സേവിക്കാനുള്ള മോദകത്തിന്െറ മാത്ര മൂന്നുകഴ 
ഞ്ചൊയിരികണെം* ബലംദ്ൂഏപപ്രയുജ്യദത എന്നുള്ള ഇ കൊണ്ടു മേല്ല 
ഞ്ഞ മാത്രയില് ജിന്നും വൃത്യാസംവരുത്താമെന്നു വരുന്നുണ്ട് . 

ബാഫ്ുശാലഗുഡ3 റ 

മു. ഇന്ദ്രവാരുണികാമുസൂും ശ്രണ്ണീഭന്തീഹരീതകി ക 
 ത്രിവൃസ്സഠീവിഡംഗാനിഗോക്ഷുരശ്ചിത്രകസൂഥാ 
തേദജാഹ്വാ ചദ്വിക ഷാണി പൃഥക്ദവ്യണ്ടികാരയേല് 
സൂരണസ്ൃപലാന്യഫൌ വൃദ്ധദാരുചതുഷ്ണ്ണലം 

ഫി 



ചം 100. .....: 

ചതുഷ്ൂലര്സ്യാല്ഭല്ലാത$ ക്വാഥയേല്സ്വ്വദമകത3? 
ജലദേംണേചതുത്ഥാംശം ഗ്ൃഷ്ണിയാല് ക്വാഥമുത്തമം 
ക്വാഥ(൫ പ്യാത്രിഗുണിതം ഗുഡംക്ഷിപ്തുവാവുനഭപചേല് 
സമ്യാകപ വം ചവിത്ഞായ ചുള്ല്്റമുമതല്പ്രദാപയേല് 
ചിത്രി ചത്രിവൃതാടന്തീഃ തഃജാഹവാപലികാ3പൂഥക് 
പൂഥക്ത്രിപലികാര് കായ്യാ വയോ ഷൈലാമരിചത്വച് 
നിക്ഷിപേന്മധുശിതേച തസ്ത്രീന്പ്രസ്ഥപ്രമാണത$ 
ഏ വംസിഭ്ധോഭ വച് ശ്രീമാന് ബാഫ്ുശാലഗുളഭ$ശ്രുഭഃ 
ജയ ദശാംസിസവാണി ഗുല്ലംവാതോദരംതഥാ 
ആമവാതപ്രതിശ്യായ ഗ്രഹണീക്ഷയപീനസാന് 
ഹലീമകംപാണ്ഡുരോഗം പ്രമേഹംചരസായനം. 

വ്യാ കാട്ടു വള്ളരി, മുത്തങ്ങ ചു കുടം നാഗര്ന്തി, കടുക്കാത്തോട്ടും 
ത്രികോല്പക്കൊന്ന കച്ചരിക്കിഴ വിഴാലരി, ഞെരിഞ്ഞില് ,കൊ 
ടുവേലിക്കിഴങ്ങും വലിയവാലുഴ്വംം ഇവ പ്രത്യേകം ആവകഴതഞ്ചു 
പീതം എടുക്കുക. കാട്ടുചേന പലം എട്ട് മദിക്കുന്നി പലം നാല 
ചേക്ടരു ശുദ്ധിചെയ്ത നാലുപലം ഇവയെല്ലാംകൂടി പതിനാഠി 
ട്രങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായമിട്ടു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ച [ 
തില് കഷായജദ്ര യത്തില് നിന്നും മൂന്നിരട്ടി ശക്രെച്ചേത്തു വിണ്ടും 
തീയെരിച്ച ചില് ഷി എന്നറിഞ്ഞാല് 
അതില് കൊട്ടവേലിക്കിഴങ്ങു ത്രികോല്പക്കൊന്ന നാഗദന്തിവേര് 
വലിയ വാലുഴവം ഇവ പ്രത്യേകം ഓരോപലംവീതം ചുക്കു മുള 
കു. തി്പുലിം ഏചത്തരി,മുമക്', ഇലവങം ഇവ പ്രത്യേകം ഓരോ 
പലംയീതം ഇവയെല്ലാം പൊടിച്ചു ശീലപ്പൊടിയാക്കി മുന്പഠ 
ഞ്ഞ പാവാക്കിയതില് അിതറി ഇച്ചക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആറഠിയശേ 
ഷം അതില് ഇടങ്ങഴി തേനുംച്േേത്തു സൂഷ്ഷിച്ചുപയോഗിക്കുക ഇ 
ത് എല്ലാ അശസ്സ കളേയും ശമിപ്പി കടം ഗുല്ലംം വാതോഭരം, ആമ 
വാതം. പ്രതിശ്യായം ഗൃഹണി, ക്ഷയം. പീനസം. ഹലീമകംം 
പാണ്ഡു രാഗ ഉപ്രമേഹംഇവശമിക്കടംയൌവനത്തെനിലനിത്തും. 

മരീചാദിഗുഡികാ. ] 
മൂ മരിചംകഷമാത്ര സ്യാല് പിപ്പുപീകഷസമ്മിതാ 

അഭ്ധകഷോയ ചക്ഷാര3 കഷ ു ശാംചദാഡിമം 

ഏച്ചൂട്്റ്റീകൃതംയുഞ്ച്യാദഷ്ടകഷഗുഡേനഫി ; 
ശാണപ്രമാണാംഗുഡികാംകൃത്വാവക്കേ വിധാരയേല് ' ' ! 
അസ്യ ഭപ്രഭാവാത്സവേപികാസായാന്ത്യേവസംക്ഷയം. 

[| 

വ്യ മുമുകു. മൂന്നുകഴ്ഞ്ചു തിപ്പലി മൂന്നുകഴഞ്ചു ചവക്കാരം ഒന്നര 

ക്കഴഞ്ചയ ാഷിമാതഷും. യവ കഴ്ഞ്ച് ഇുവായല്ലാം കൂട്ടി പ്പാടിച്ചു' 
് പടു! യ 10 



൭൪... 

ഇരുപത്തിനാലു കഴ ഞ്ച ശക്രെയോട്ട യോജിപ്പിച്ച മുദഓാതകഴഞ്ചു, 

കണ്ടെഗു ജികയാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു ഗുളിക, വാഡിലിട്ടു' അലിച്ചി 
റക്കുക. ചു മകളെല്ലാം ശരമിക്കം. 

) ഗുഡത്ുണ്ണീ. 
മൂ. ഗുഡശ്ുന്ന്ശി വാമ സ്ടെഗുഡികാംധാരയേന്മുദഖ 

!  ശ്വാസേകാസേഷ്ട സദ്യേഷ്യവിഭീതംചാപി കേവലം. 
്യാ-_ശക്രെം ചൃക്കം കട്ടക്കത്തോടടം മുത്തങ്ങ ഇവ ഗുളിക 

യാശടി വായിലിട്ട് അലിച്ചിറക്കുക. എല്ലാ ശ്വാസകാസങ്ങളും 
ശമിക്കും. കേവലം താന്നിക്കാത്തോട്ട മാത്രം ഗുളി കവിധിപ്രകാരം. 
പാകംചെയ്യൂ സേവിക്കാം. ശവാസകാസങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കും. 

ആമലക്യാദിഗുഡികാ.. 
മു-_ ആമലംകമലംകഷ്ഠം ലാജംശ്ചവടാരാഹകം , 

7 ഏതചുള്സ്്റസ്യമധുനാ ഗുജികാംധാരയേന്മുദഖ 

തുശ്ശൂംപ്രവൃദ്ധാംഹന്തയേഷാ മുഖശോഷഞ്ചദാരുണംം 

്യയെല്ലിക്കാ, താമരയല്ലി, കൊട്ടം. മലര്, പേരാല് മൊ, 
ക് ജചപൊടിച്ചു തേന്ചേത്തു ഗുളികയാക്കി വായില് ഇട്ട 

ലിച്ചിറക്കുക. ഏാവും വര്ധിച്ചുതായ വെള്ളദ്ദാഹം ശമിക്കും, ഭ, 
യകരമായവായുണ.ം (മുഖംവരംംച്ച) ശമിക്കും. 

സഞ്ജീവനീപടി. 
മൂ__ വിഡംഗംനാഗരംക്ട്ണാ പഥ്യാമലവിഭീതകൌ 
 വചാഗുള്ചിഭല്ലാതം സവിഷംചാത്രയോജയേല് 

ഏ മാനിസമഭാഗാനി ഗോമൂത്ര ണൈവഃപഷദയല്; 
ഗുഞ്ഞാഭാഗു ളികാകായ്യും ഒദ്യാദാദൂകതജെരസൈഃ 
ഏ ചാമജീല്ല്്റഗുല്ലേഷു വിഷുച്യാംചദാപയേല് 

തിസ്രശ്ചസപ്പുദേതു ചതസ്രര്സാന്നിപാതികേ, 
വടിസഞ്ജീചനിനാക്ലാ സഞ്ജീവയതിമാനവം.. 

ല്യാ._വിഴാലടിം ചു കടം തിപ്പലി, കടുക്കാത്തോട്". നെഴ്ളി 
ക്കാത്തോടും താന്നിക്കാത്തോടും വയമ്പും ചിററമുതും ചേക്ടരും വ 
തനാഭം ഇവയെല്ലാം ,സമങ്ങകായെടുത്തു ഗോമൂത്രത്തിലരച്ചു ക, 
ന്നിപ്രമാണം ഗുജികയാ കെ. ജഞ്ചിരസത്തില് സേവിപ്പിക്കുകം, 

അജിട്ല്റു.. ഗുന്മം ഇവയില് ഒന്നും വിഷൂചികയിങ്കല് രണ്ടും..പാ 

മ്പിന്വിഷത്തില് മൂന്നും, സന്നിപാതജ്വരത്തില് നാലും സേവി, 
പ്പിക്കണം. സഞ്ജിവനിയെന്നു പേരുള്ള, ഈ ഗുളിക. മനുഷ്യരെ, 
മേല്ലററഞ്ഞു രോഗങ്ങളില് നിന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ന് 

ടട 

] 



പം ടൻ... 

വ്യോഷാദിഗുളികാം 
മു... വ്വേഷാമൂവേതസംലവ്യം താലീസംചിത്രകംതഥാ 

ജി കംതിന്ത്രി ഡീകംച പ്രത്യേ കംകഷഭാഗികം 
തരിസുഗന്ധംത്രിശാണംസ്വയാട് ഗുള$സ്യ്യാല്കഷവിംശതി$? 
വ്യോഷാദിഗുളികാസാമപിനസശ്വാസകാസജില് 
രുചിസ്വരകരാഖ ധ്രാതാപ്രതിശ്യായപ്രണാശിനി 
വ്യാ-ചു ക്കം മുളകും തിപ്പലി ഞെരിഞ്ഞാന്പ്പളി, കാട്ടമുള. 

കിന് പേര്. താലീസപത്രിം കൊട്ട ഃവലികടിഴങ്ങു, ജീരകം മരപ്പുളി 
ഇവ പ്രത്ത്യേകം മൂന്നു കഴഞ്ചു വിം ഏലം ഇലവങ.. പച്ചില ഇ. 
വമുന്നുംകൂിരണ്ടേകാല് കഴഞ്ചു. ശശ്രെ അവപത്ുകഴഞ്ച്* ഇവ? 
ജെല്ലും കൂട്ടി പ്പൊടിച്ചു ഗുജികയാക്കി സേവിക്കും. വ്യോഷാഭിഗു, 
ളികമയന്ന ഇത ആമദോഷവും പീനസവും ശ്വാസവും കാസ 
വും ശമിക്കും ല്ചിയെയുണ്ടാക്കും.. സ്വരം തെളിയിക്കും പ്രി: 
ത്യോയത്തെ നശിപ്പിക്കും. | 

ഗുളാദ്ഗുളികാ.. 
മൂ__. ആമേഷ്യസഗുളാംത്രുണ്ണിം അരജീള്ല്റ്റേഗുളപില്പുലീം 

' കൃദച്ലൃജീരഗുളംദദ്യാദശഃസുസഗുചാഭയാം 
വ്യ്യാ--ആമങ്ങളില് ശശ്രെയും ചുക്കും അജീസ്ല്്റത്തില്' ശകട 

രയും പിപ്പുലിയും മുത്രക്ട.്ചു, ത്തില് ജീഠകയും ശക്കരയും അരോ: 
രോഗത്തില്, ശക്രെയും കടുക്കയും സേവിക്കണം. 

വൃദ്ധദാരുകാദിഗുജികാ. 
മു__ വൃഭ്ധഭാരുകടല്ലാമ തുണ്ലീചൂദക്ല്്റനയോജിത$: 

മോദകടസഗുളോഹസമ്യാല് ഷഡ്വിധാശര്ക്ൃതാംല്ജം.: 
വ്യാ__മരിക്കുന്നി,. ചേക്ടരും ചുക്ക' ഇവ പൊടിച്ചു ി 

ചത്തു മോദകമാക്കി സേവിക്കുക ആവവിധം അരശസ്സൂ0ംകൊണ്ടു. 
ള്ള പീഡയും ശമിക്കും. ളു 

സൂരണാട്ഗുജികാ: 
മൂ__ ശുഴ്ഴസൂരണചുള്ള്റ്റസ്യ ഭാഗാന്ദ്വാത്രിംശഭാഹടരല് 

ഭാഗാന് ഷോഡശചിത്രസ്യ ശുണ്ണ്യാടാഗചതുഫ്ടരയം 
ദ്വൌഭാഗൌമരിചസ്യാപി സവാണ്ടേ ഒത്രചുള്സ്റ്റയേല് 
ഗുകേനപിണ്ഡകാംകുയ്യാ ദശസാംനാശനംപരം 
൮൦. ശൂ ദ്ധി ചെയ്യു ണങ്ങിയ കാട്ടചേന പ്പുത്തിരണ്ടുഭാഗം 

എടുക്കുക. ഉണങ്ങിയ കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു. പതിനാറഭാഗം ച്ു॥ 
ക്ഭ നാലുഭാഗം എടുക്കുക മു ഭക രണ്ടുഭാഗം എടുക്ക് എല്ലാംകൂടി 
കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു ശക്രെ ചേത്തുല്ട്ടി സേവിക്കുക അരശോവികാരങ്ങ. 

തം; 



മ; 

സൂരണാദിപടികാ. 
മു__ സൂരണോവൃവദ്ധദാരുശ്ചഭാഗൈഃ3ഷോഡശഭിഃപുഥക 

മുസലീച' തൂ കൌട്ഞേയാവഷ്ടഭാഗമിതൌപൃഥക് 
ശിവാവിഭീതകിധാത്രീചിഡംഗംനാഗരംകണാ 
ഭല്ലാത3പിപ്പലീമൂപംതാലീസംചപൃഥക്പൂഥക് 

ചതുഭാശപ്രമാണാനിത്വഗേലാമരിചംതഥാ 
ദ്വിഗാഭമാത്രാണിപ്പഥക്തതസ്ടവകത്രചൂള്സ്റുയേല് 
ദ ദിഗുണേനഗുഡേനാഥ വടകാന്കാരയേദ് ബുധ 
പ്രബലാഗ്നികരാഏ ട$തത്ഥഥാശോനാശനാ$ഉപരം 

ഗ്രഹണീംവാതകഫജാം ശ്വസേ ദഭാസക്ഷയാമയം 
പ്ലിഹാനംശ്ശീപദംശേ-ഥംഹിക്കാംമേഹംഭഗന്ദരം 
നി ഹന്ന, 8 പലിതംവൃഷ്യറസ്ൂഥാമേധ്യാരസായ നാഭ. 

വ്യാ. കാട്ടമചന മരിക്കുന്നി (വൃദ്ധദാരുഏന്നതിനു മഠിക്കുന്നി ഏ 
ന്നഭാഷയാണ് ഇപ്പുറം പ്രധാനമായി കാണ്മ നുമ്കൂത് .വൃദ്ധദാരു 

എന്ന പാഠം വരുന്നിടത്തു ചിലര് ചിനപ്പാചാണുചേത്തുവരുന്ന 
തു) ഇവരണ്ടും പ്രതിനാ൨ഭ ..ംവീതം നിലപ്പുനുക്കിഴങ്ങു കൊട്ടഃവ 
ലിക്കിഴങ്ങു ജവരണ്ടും എട്ടഭാഗത്അഠംവീതം കട്ട നെല്ലിക്ക, 
താന്നിക്ക വിഴാലരിം ചു ഒട്ട തിപ്പലി, ചേക്ടര .തിപ്പുലിമൂപം 
താലിസ പത്രം ഇവ പ്രഃത്യകം നാലുഭാഗംവിീതം എല്ലറംകൂടി കൂട്ടി 
പ്പൊടിച്ചു എല്ലാംകൂടിയതിന്െറ ഇരട്ടിശക്കചേത്തു വടകമാക്കി 
ഷെെടു ടുക ഈ വടകം ജാഠരാഗ്നിബലത്തെവഭ്ധിപ്പിക്കും അശസ്സു ക, 
ളെ ഏാഠവുംശമിപ്പിക്കും വാതഗ്ൃഹണി കപഫഠഗ്ൃഫണി ഇവയേ 
യും ശ്വാസോംം കാസംക്ഷയം പ്പിഹരോഗംം പെരുക്കാല്ം വീക്കം, 
ഇറം. മേഹം. ഭഗന്ദരം, നരം ഇവയേയുംം ശമിപ്പിക്കും തുള്ള 

ത്തെ ബചപ്പടു തുകയും ഓമ്മയെനിലനിത്തുകയുംചെയ്യുംരസാ 
യനമാകുന്നും 

ത്രിഫലാദിപടകം 
മൂ__ ത്രിഫലാത്രുഷണം ചവ ൦ പിപ്പുലീമൃപചിത്ര കൌ, 

ദാല്മാക്ഷി &ധാതുസൂവശ്ദവീമുസൂംവിഡംഗകം 
പ്രത്വേകംകഷഫ്യമാത്ര,ണി സവ്വുംദവിഗുണ്ടിതതേഥാ 
മണ്വൂ കാവൃള്സ്റ്റയേ ച്രഭ്ധം ഗോശമൃത്ര്യഗുണേക്ഷ 6 പല്, ച് 
പക്ത്വാമവടകാ൯കൃത്വാഭദ്യാത്തത്രാനു പാനത$ ] 

കാമിലാപാണ്ഡുമേഹാശഃഃശാഫകു ഷ്ുകഫമയാന്൯ പി 

4 ഈരസൂംഭമജില്ല്റ്റംചപ്പിഹംനംനാശയന്ത്രിച ന്, 
൮ 0. ത്രിഫമലത്തോട്ട ദം കുഭഒ മുകു തിപ്പലി കാട്ടുമുളകിന്വേ൪ 

തിപ്പുലിമൂചം കൊട്ട ദവലിക്ടിഴങ്ങു ദേവതാരം മാക്കീരക്കല്ലു ജല 



ത്ന പം 

വരങം മരമഞ്ഞറം മുത്തങ്ങ വിഴാലരി ഇവ പ്രത്യേകം മൃന്നുകഴഞ്മു 
വീതം ഇവയില് നിന്നു ഇരട്ടി പുരാണെകിട്ടം (പുരാണകിട്ടം ത്തു 
ഭ്ധിചെയൃതായിരിക്കണം) എല്ലാം കൂട്ടി പ്പാടി ച്ചു എട്ടിരട്ടി ഗോമൂ 

ത്രത്തിലിട്ടു ചചി വററിച്ചു വടകമാക്കിസേവിപ്പിക്കുക അനുപാ 
നമായി ഗോമൂത്രം കുടിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തു. കാമില പാണ്ഡുരോഗാ 

മേഹം അശസ്സ വീകെ കുഷ്ടം കുഫരോഗം ഈരുസൂംഭം അജീള്ല്്റം 

പ്ലീഹ ഇവശമിക്കും. 
ക്ഷൌദ്രാദിമോഭകം '(പിപ്പലിമോദകം) 

മൂ. ക്ഷൌദ്രാദ്ധിഗുണിതംസ പ്റിഘൃതാദ്ധിഗുണപിപ്പുലി 
സിതാദ്വിഗുണിതാതസ്യാഃ ക്ഷീരംദേയംചതുഗ്ഗണം 
ചാതുജ്ജാതംക്ഷൌദ്രതുല്യം പക്തചാകുയ്യാച്ചമേേദകാന് 
ധാതുസ്ഥാംശ്ചജ്വരാന് സവാന്ശ്വാസംകാസംചപാണ്ഡു താം 

ധാതുക്ഷയംവഹ്നിമാന്ദ്യംപിപ്പുലീമോദകോജയേല് 
്യാ_ തേനില് ഇരട്ടി ഒനുയ്യു നെയ്യിൽ ഇരട്ടി തിപ്പലി തി 

പ്യുലിയില് ഇരട്ടി പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയില് നാലിരട്ടി പാല് 
ഏലം ഇലവങ്ങം പച്ചില നാഗപ്പ ഇവ തേനിന്െറസമം ഏ 
ല്ലാം കൂടി പചിച്ചു മോദകമാക്കിയെ; ക. ധാതുക്കളില് ചെന്നി 

രിക്കുന്ന എല്ലാ ഭ്വരങ്ങളും ശ്വാസം ചുമ പാണ്ഡുരോഗം ധതുക്ഷ 

യം അന്നിമാന്യം ഇവയും ശമിക്കും. ി 

ചന്ദ്രപ്രഭാഗുഡികാ 
മൂല ച്ര്രപ്രഭാവചാമുസ്മുഭൂനിംബാമു തദാരുകം 

ഹരിദ്രാതിവിഷാദാവീ പിപ്പലീമൂലചിത്ര കൌ 
ധാസ്ത്യകംത്രിഫലാചപ്യംവിഡഗംഗജപിപ്പലീ 

വേ ഷേംമാക്ഷികധാതുശ്ച൭ ദവക്ഷാരൌലവണത്രയം 
ഏ മാ നിശാണമാത്രാണിപ്രതേയ കംകാ൪യേദ് ബുധഃ 
ത്രിപൃദ്ദന്തീപത്ര കംചത്വഗേലാവംശാരാചനാ 

പ്രത്യേകം ക ഷമാത്രാണികുയുാടദതാന്൯ ബുദ്ധിമാന് 
ദവികഷംഹതലോഹംസ്വാച്ചതുഷ്ണഷാസി മ: ഭമവല് 
ശിലാജേത്വഷ്ടകഷംസ്യാദഷ്ടൌകഷ ശത ഗുഗ്രലോ 
എഭിരേകത്രസംക്ഷു൭ െണ്ണൂര്കത്ത വ്യാഗുഡി ചാശ്ൂഭാ 
ചന്ദ്രപ്രാഭതിവിഖ്യാതാസവംരാഗപ്രണാശിനീ 

പ്രമേഹാന്വിംശതിക്ട ക്ലു, മൂത്രാഘാതംത്ഥാശൂരീം 
വിബന്ധാനാഹശൂലാനിമേഹയഗ്ര്ഥിമബ്യദം 
അണ്ഡവൃഭ്ധിംതഥാപാണ്ഡും കാമലാംച ഹലീമകം 
ആന്ത്രവൃഭ്ധംകടിശുലാശ്വാസം ലാസംവിചച്ചികാം 
.കഷ്ഠാന്യയശാംസികണ്സൂംചപ്പീ ഹാദരഭഗന്ദരം 

൦൪. 10൭ 



ക്്് എള 

ദന്തരോഗംതേത്രരോഗംസ്ര്രിണ്ടാമാത്ത വജാംരജം 
വുംസാംത്രൂള്ലഗ താന്ദാഷിന്മന്ദാഗ്നിമരുചിംത്ഥാ 
വായും പി രതംകലഥംഫന്യാല്ബല്യാവൃഷ്യാരസായ നീ. 
വ്യാ__ച്ലൂരം വയന്മു മുത്തങ്ങ നിലധവപ്പു' അമൃതു ദേവതാ 

രം മഞ്ഞാം ഖഴമിവിടയം മരമഞ്ഞറം തിപ്പുലീ പം കൊട്ടടവലി 
ക്കഴങ്ങു കെത്തേമ്പാലരി ത്രിഫലഷത്താടു കാട്ടമുഷകിന്വേര് ലി 
ഴാലധി ആഅരത്തിത്തിപ്പുലി ചുക്കു മുളകു തിപ്പൂലി മാക്ടീരകലെ ചവ 
ശ്രെരം തുവച്ചരില ദരാരം ഇന്തൂപ്പു വികൂയുദ്ലു തുവച്ചിലയുപ്പ് ഇവ മു 

ഓൽ കഴ്ഞ്ചുവിമം ത്രികോല്പകെടൊന്ന നാഗദഷ്മ്വേര് പച്ചില 

ഇചവങ്ങം ഏചത്തരി കൂവ” ഇവ പ്രത്യേകം മുന്നു കഴഞ്ചുചീ 
തം ജരുമ്പിന്ഭസ്തം ആ൨ കഴഞ്ചു പഞ്ചസാര പന്ത്രന്ദു കഴഞ്ച് 
കന്മദം ഇരുപത്തിനാലു കഴഞ്ചു ഗുഗ്രലു ഇരുപത്രിനാലു കഴഞ്ച്. 
ഇവയെല്ലാം കൂിപ്പൊടിച്ചു ഗുജ്ക്യാക്കുക. ച്ര്രപ്രഭയെന്ന 
ഇഈാ ഗുടിക സവ്വഃരാഥങ്ങച്ചേയും ശമിപ്പിക്കും. ജഇരുപശൂ പ്രമേഹ 

ങ്ങളും മൃത്രക്ടച്ചം മൃത്രന്തടവുയ അശ്മരി മലബന്ധം വയറടചുപീ 
ല്ല ശൂലം മൂത്ര പംരതരിലുള്ള മാംസഗ്രന്ഥിഅര്ബുദംവൃഷണത്തി 

ല് ഗീരിറങ്ങി വീങ്ങുകപാണ്ഡു കാമല ഹലീമകം തുന്ത്രവൃദ്ധി അ 
ര ഉക്കട്ടിലേവേദന ശ്വാസം ചുമ വിചച്ചിക കുഷ്ുങ്ങഥം അശസ്സ 
കറാ ചൊറിച്ചില് പ്പീദഹാദരം ഭഗന്ദരം ദന്തരോഗം തനേത്രദരാഗം . 

ികറംഭഒ തീണ്ട രികാലങ്ങളിലുള്ള ചേദഠാപുരു്ചന്മാക്ട ത്തക്ര 
തെമസംബെന്ധിച്ച ദോഷതംം അഗ്നിമാന്ദ്യം അരുചി വായുപി 
ത്തം കഫം ഇവ ുടെ വികാരം ഇവയെ നശിപ്പിക്കും ബലത്തെ 
യും ശ്രുക്ലരത്തയും വഭിധിപ്പിക്കും ആയുസ്സിനെ നിലഷിത്തും. ല് 

കാങ്കൊയനഗുിക. 
ചന്ദ്രപ്രഭായാംകഷന്ു ചതുടശാണോലിധീയതേ 
യവാനീജിരകംധാന്ം മരിചംഗിരികഷ്ല്്റികാ ] 

തമജമോദോപകഞ്ചീച ചതുശ്ശാണാപ്രഥക്പ്രഥക് 
ഹി ഗുഷട്ശാണികംകായും ക്കാ രൌലവണപഞ്ചേകം 

ത്രിവൃച്ചാഷ്ടമി തെര്ശാണെ$ പ്രദ തൃകംകല്പ യേല് സുധീ 
ഭന്തീശഠി പൌഷ്ണൂരംച വിഡംഗംദാഡിമംശിവാ 
ചിത്ര മുഃവതസത്തുണ്ണി ശാണൈ$ഭഷാഡശഭ് ഉപ്രഥക്. 

' ബീജപൂരരസേശൌൈഷാം ഗുഡികംകാരദയദ'ലൃധ$ 
ഹഫൃതേനപയസാമദ്യൈ ര ക്ശെരുഃഷ്ക്യാദമകനവാ , 

പിബേല് കാഞ്ചായ നഃപ്രാക്താം ഗുഡി കാംഗുന്മനാശിനീം 
മദ്യേന വാതികംഗുന്മ, ഗോക്ഷീരേണചയെത്തികം 

മൂത്രേണകചഥഥഗുന്മ.ച ദശമൂരലെസ്ത്രിദദാഷജാം റ 

മല - 

പ് 

ന്] 



_ ൭൯൨ 

ഉ ഷ്ലീദശേ നനാരീണാം രക്ത ഗുല് മംനിവാരയേല് 
ഫഹുദദ്രോഗംഗ്രഹണീംശുൂപം ക്ലമിനശാ .സിനാശയേല്. 

__ പ്യാ_ കല്ല്രരം മൂന്നുകഴഞ്ച്' കുരാശാണി ജീരകം കൊത്തു 
മല്ലി മുളകു ശംഖ പുണ്യം അയമോദകം .ചിദററലം ഇവ മൂന്നുകഴ 
ഞുവിതം. കായം നാലരക്കഴ്ഞു ചവക്കാരം തുവച്ചിചക്കാരം ഇ. 
ത്തുപ്ല വികൂയുപ്പു തുവച്ചിലയുല്പു കടലുപ്പു മേരുപ്ല ടോ 

ന്ന ഇവ പ്രഃത്യകം ആവ കഴഞ്ചുവിതം നാഗദന്ത്വേര് കച്ചോ 

ലം പൃഷ്ണരമൂലം വിഴാലരി താളിമാതളം കട്ടക്കാഴത്താട്ടു കൊടുവേ 
ലി.്ടിഴങ്ങു ഞെരിഞ്ഞാമ്മുളി ചു ദട ഇവ പന്ത്രണ്ടുകഴഞ്ചുവീതംഇ 
വയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു മാതള നാരങ്ങയുടെ രസത്തില് തരര.. 
ഗുജികയാ ഭക മദ്യത്തിലോ പാലിദലാ നെയ്യിലോ കാടിയിലോ 
ചൃടുവെള്ളത്മിലോ കുടിക്കുക. ഗുന്മ ളെല്ലാം ശമിക്കും. മദ്യത്തില് 
കുടിച്ചാല് വാതഗുല്മവും പ്രശരുവ'ന്പാലില് കുടിച്ചാല് പിത്ത 
ഗുല്മധും ഗോമൃത്രത്തില് കുടിച്ചാല് കഫഗുല്മവും ദശമൂല കഷാ 
യത്തില് കുടിച്ചാല് ത്രിദോഷദകാപംനിമിത്തമുള്ളഗുന്മവും ഹൃഃ(ാ 
ഗവും ഗ്രഹണിയും ശൂലവും ക്ടമിയും അശോരോഗങ്ങളും ശമിക്കും. 

യോഗരാജഗുല്ഗുലു. 

മൂ__ നാഗരംപിപ്പലീമൂലം പിപ്പുലീച വ്യചിത്ര കൌ 
ഭഫ്ടംഹിംഗ്വജമോദാച സഷപാജീരകദ്വയം 
രേണുക്രേന്ദ്രയ വാ$പാഠാ വിഡ.ഗംഗജപിപ്പലീ 
കട്ട കാതിചിഷാഭാള് വചചാമൂ്വേതിഭാഗ ൪8 

ന പ്രത്യേകംശാണികാനിസ്യര് ദവ്യ-ണീകാനിവിംശത് 8 
ദ്രമവ്യഭ,ഭസകടലദഭൃയശ്ച ധര ഫലാദവിഗുണാഭഃവല് 
എടിശ്ച്ല്റിക്ൃതെര് സമ ധ്യ സമോദദ യശ്ചഗുല് ഗുല 
വംഗം രൌപ്പ്യംച്ച പാഗംച ലോപിസാരസ്ൃഥാഭ്രകം 
മണ്വൂരംരസസിത്തുരം പ്രഃത്യകംപലസമ്മിതം 
ഗുഡപാകസമംകൃത്വാ ഇമം3ദ്ല്യാദയഥാചിതം 
ഭ്കപിണ്ഡംതതക്ൃതവാ ധാരയേദ് ഏൂതഭാജനേ 
ഗുഡ് കശാണമാത്രാമ്മ്ു കൃതവാഗ്രാ ഹ്യായഥാചിതാ 
ഗുല്ഗുലൂദയ്യോഗരാജോധം ത്രിദോഷ ഘ്ലാരസായന$ 
കൈധഥു നാഹാരപാനാഠണാം ത്യാഗഥോനൈ വാത്രവിദ്യതേ 

സവ്യാന്വാതാമയാന്കുഷ്ഠാന് അശാംസിഗ്രഹണീഗദം 
പ്രദമഹംവാതരക്തംച നാദിശുൂലംഭഗന്ദരം ൽ 
ഉദാവത്മംക്ഷയംഗുന്മം അപനസ്താരമുരോഗ്രഹം 
൧ന്ദാഗ്നിശവാസകാസാംശ്ച നാശഃയദരുചിംത്ഥാ 

 രേതോദോഷഹര$പുംസാം രജോഭോഷഫഹര$ സ്ത്രീയാം 
൫൭... ള് 

ക് 

1 

ലി 



ടം 

പുംസാമപത്യജനകോ വന്ധ്യാനാംഗദദസുഥാ 
രാസ്റ്റാദിക്വാഥസംയുക്കതോ വിവിധംഹന്നിമാരുതം 
കാകോള്യാദിശൃതാല് പിത്തം കഫഥമാരഗ്വധാദിനാ 
ദാവ്യിശൃദതനദമഹാംശ്ച ഗോമുദഭത്രണചപാണ്ഡുതാം 
മേദോധവൃദ്ധിംചമധുനാ കുഷ്ടംനിംബശൃതേനവാ 
ചിന്നക്വാഥേനവാതാസ്രരം ശോഥംശുൂലംകണാശു നാല് 
പാട്ലാകവാഥസഹിതോ വിഷംമൂഷകജംജയേല് 
ത്രിഫലാക്ച ഥസഹിതോ നേത്രാത്മീംഹന്തിദാരുണ:൭മ 
പുനന്നവാദിക്വാഥേന വിനോത്സഃവ്യാദരാണ്യപി. 
വ്യാ ചുക്കു തിപ്പുലിമൂലം തിപ്പലി കാട്ടുമുളുകിന്വേര് ൭ 

ടടവേലിക്കിഴങ്ങു പൊരിച്ചുകായം അയമോദകം കട്ടുകു ജീരകം ര 
ദും അരേണുകം കുടകല്പ്റാലയരി പാടത്താജിക്കിഴങ്ങു വിഴാലരി 
അത്തിത്തിപ്പുലി കടുരോഹണി അതിവിടയം ചെവദതക്കു വയ 
നൃ പെരുകുരമ്പ ഇവ ഇരുപതും പ്രത്യേകം മുദഓല് കഴഞ്ചു വി 

തം ഇവടയ്ക്ുല്ലാററിനും ഇരട്ടിത്രിഫലദത്താടുകറം എല്ലാംകൂടി കൂ 
ട്ടിപ്പൊടിച്ചെടു തത പൊടിക്കു സമം ഗുല്ഗുലു വെളുത്തീയം വെ 
ഒളി നാകം ഇല്ന്മു അഭ്ൂകം പുരാണകിട്ടം ഇവയുടെ ഭസ്തം രസ 
സിന്ദൂരം ഇവ ഒരു പലം വീതം എല്ലാംകൂടി ശക്രെപ്പാവിനെറ. 
സ്ര ദം യത്തിലാീട്ട യഥോചിതമായ മാത്രയില് സ്വേവിപ്പ്റിക്കു 
ക, എല്ലാംകൂടി ഒദര പിണ്ഡമാക്കി നെയ്പുരട്ടി പഴകിയ പാത്ര 
ത്തില് ആക്കി സൂഷഷിക്കുട. മുകാല് കഴഞ്മുവീതം ഗുളികയാക്കി 
യും ഉചിതമായ മറവ മാത്രയിലും സേവിക്കാം. ഇതു ത്രിദോഷശ 
മനത്തെച്ചെയ്യുന്ന ഒരു രസായനമാകുന്നു. മൈഥുനം ഭക്ഷണ 

പാനങ്ങറം ഇവയ്ക വിരോധംക്ലടാതെ സേവിക്കാം. എല്ലാ വാത 
രോഗങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും അശപ്സ്സൂ കളും ഗ്രഹണീഭരോഗങ്ങളും പ്രമേ 
ഹവും വാതരക്തവും ന ഭിശുൂലം ഭഗന്ദരം ഇവയും ഉദാവത്തയും 

ക്ഷയവും ഗുന്മവും അപസ്ത രവും ഉ രാഗ്രഹവും രഗ്നിമന്ദയേവും 
ശ്വാസകാസങ്ങളും അരചിയും ശമിക്കും. ത്രക്ലർദാഷമുള്ള നി 
ഷന്മാക്ടാം രദജാദോഷമുള്ള സ്റ് കക്കും ഹിര മാകുന്നു. പുരുഷ 

ന്മാക്ടു സന്താനവും സ്ത്രീ €ംക്കു ഗഭവും ഉണ്ടാകും. ചിഠരരത്തക 
ഷായം മിതേകടി ച്ചാല് വാതപീഡ ശമിക്കും. കാകോജകഷ്ായം 
മീതേകുടിച്ചാല് പിത്തരോശത്ങ€ം ശമിക്ഷം. കൊന്നദവര് കഷാ 
യം മീതകുടിച്ചാല് കപഫദരാഗങ്ങം നശിക്കും. മരചഞ്ഞഠംകഷാ 
യത്തി ന്െറ അനുപാനംകൊണ്ടു മേഫങ്ങ?ം ശമിക്കം. ഗോമൂത്രം 
അനുപാനം ചെയ്യാല് പാണ്ഡുരോഗം ശമിഷടം. തേനു അനു 
പാനം ചെയ്യാല് കുഷ്ടം നശിക്കും. അമൃതിന് കഷായ: നമാ 

ടു 

സ്വ ര 



ചേ വ്വ൧ --- 

നംകൊണ്ട വതരക്തം ശമിച്ചുഃപാകും. തിപ്പുപികഷായം അനുപാ 
നംചെയ്യാല് വീക്കവും കുത്തിനോവും മാവം. പാതിരിവേര് കഷാ 
യംകുടിച്ചാല് എലിവിഷം ശമിക്കും. ത്രിഫലകഷായം അനുപാ 
നംചെയ്യാല് ഭയങ്കരമായ നേത-രോഗം മാവം. തഴുതാമകഷായാ 

നു പാനംകൊണ്ടു സകല ഉ ദരങ്ങളും ശമിക്കും. - 
കൈശോരഗുല്ഗുലു. --- 

മൂ-_ തരിഫലായാസ്ത്രയപ്രസ്ഥാഃ പ്രത സ്ഥെ&മമൂ താഭടവല് 
സം കുഡ്ൃയലോഹപാത്രേതുസാഭ്ധ3രാ ണാംബുനാപചചേല് 
ജലമഭ്ധശ്ൃതം ജ്ഞാത്വാ ഗ്രദ്ല്ലിയാദവസ്ടരഗാളിതം 
തതര്കവഗഥേക്ഷകിപേൃുദ്ധം ഗുല്ഗുലുപ്രസ്ഥസമ്മിതം € 
പുന$പച്ചേദയ$പാതേ ഭവ്യാസംഘട്ടദയന്മു ഹു 
സാന്ര്രീഭതം പതം ഞഞാത്വാ ഗുഡപാ കസമാക്ടതിം 
കുഴ്ണ്ലീകൃത്യതതസ്ൂത ൫ ണീമാനിനിക്ഷിപേര് 
ത്രിഫലാദ്വിപലാങ്കേയാ ഗുളുചീ പലികാമതാ 
ഷഡക്ഷം(ത ഷ നം പ്രഠക്തം വിഡംഗാനാംപലാഭ്ധ 30 ) 

ദന്തീകഷമിതാകായ്യാ ത്രിവൃല്കഷമിതാസ് മുതാ 
തത പിണ്ഡീക്ൃതംസവം ഘൃതപാത്രേവിനിക്ഷിപേല് 
ഗുഡികാഭശാണി ക08 കായ്മാ യുഞ്ജ്യാദ്ദോഷാദ്യപേക്ഷയാ , 
അരനുപാനേഭിഷശ്' ദദ്യാല് കോഷ്ണ്ണു.നീരംപയോഥവാ 
മ്രമിഷ്ടാദിശുതംവാപി യുക്തിയുക്തമത$പരം 
ജദയത്സവാണികുഷ്ടാനി വാതരക്തംത്രിദോഷജം 
സവയണാനിഗുന്മാംശ്ച പ്രദമഹപിടകാസ്ഥാ 
പ്രചേഹോദരമന്ദാഗ്നി കാസശ്വയഥു പാണ്ഡു മാന് ി 
ഫന്തിസവാമയാന്നിത ൮) മുപയുക്തോരസായനം 
കൈദശാരികാഭിധാനോയം ഗുല്ഗുലു കാന്തി കാരക 
വാസാദിനാനേത്രഗദാന് ഗുന്മാദീള്വ ര ണാദിനാ 
ക്വാഥേനഖദിരസ്യാപി വൂണകഷ്ടാനിനാശയേല് 
അമുംതീക്ക്ുമജീ്ലൂ്റംച വ്യവായംശ്ര മമാതപം 
മദ്യരോഷംജയേരസമ്ൃ ഗ്ൂണാത്ഥീ പുരസേവക$ 

വ്യാ-_ത്രിഫലദത്താടുകഴം മൂന്നിടങ്ങഴി അമൂരതാര്ടിങ്ങഴി, 
ഇവയെ ചതച്ചു ഇരുന്മു പാത്ര തതിലാ 9 ഇരുപത്തി നാലിടങ്ങഴി 
വെക്ള മൊഴിച്ചു പചിക്കും, വെള്ളം പകുതി വറരിയശേഷം ആട്ട 

പ്പിൽ നിന്നു ജാക്കി വസ്ത്രത്തില് പിഴിഞ്ഞരിച്ചു ആ പകു മി പാഠി 

യ കഷായശേഷത്തില് ഒര ടങ്ങഴി ഗുല്ഗുലു ഇട്ട് ആ ഇരുമ്പു 
പാത്രത്തിലാശടി വീണ്ടും പചി ക്ക മത്തുകൊണ്ടുടച്ച ഗുംഗുല്യ . 

വിനെ അതിനോടു യോജിപ്പിച്ചു കറക്കി ശ്൭ രപ്പാവ.ശൊ പാ” 



ട്ട 
കം പോലുള്ള പാ കത്തിലായാല് അതില് രണ്ടു ഫലം ത്രിപല 
തേതാടടകളുതടെ ഓരാ പലം അമു തി൯നൂ.൪ം ചുക്കും മുമകും തില്ല 
ലി ഇവകൂടി ആവകഴഞ്ചും ആ ൨ കഴഞ്ചു വിഴാലരിപ്പൊടിയും മൂന്നു 
കഴഞ്ചു നാഗടന്തിജുടെ പൊടിയും മൂന്നു കഴഞ്ചു ത്രികോല്പക്കൊ 
ന്നയുംഈപൊടികളെ ല്ലാം വിതറിയോജിപ്പിക എല്ലാംകൂടിഒരുരള 
യാ] യെയ്ചുരട്ടി പഴകിയപാത്രത്തിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു 
നേരം മുദരെല് കഴഞ്ചുവീതം സേവി്റ്റിക്കം ദോഷങ്ങളുടേയും 
ശരീരത്തിനന്േറയും ബലാബലങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ബുഭ്ധിമാനായ 
വ്വദ്യന് ജാ മാത്രരയ ഭേ3പ്പെടുത്തു കയും ചെയ്യാമെന്നാണ്” 
യൂഞ്ജയാദ്ു 'ഷാദ്യപേക്ഷയാ എന്ന വാകൃദശഷംകൊന്ടു ശാര്ങ്ങ 

ധരന് സുചിപ്പി ച്ചിട്ടള്ളതും അനുപാനംചെയ്യേണ്ടതു ചൂടുവെ 
'ഒളമൊ പാലോ മഞ്ജിഷ്ഠാദികഷമയമോ മറവവല്ല കഷായങ്ങളോ 
ദൂചങ്ങളോ രോഗത്തിനെ സ്ഥിതിയെനോക്കി വൈദ്യന് നിറു 
യിച്ചുനിശ്ച യി മണ്ടെതാ കന്നു.എച്ലാകുഷ്ടങ്ങളുചൂത്രിഭദാഷജനകങ്ങ 
കായ വാതരഭതങ്ങളും എല്ലാവ്രണങ്ങളുാ ഗുത്മങ്ങളും പ്രമേഹപി 

ടരകവും പ്രദമഹവും ഈരയും അശഗ്നിമാന്ദ്യയും ചുമയും. ലീക്കയും 
പാണ്ഡുരോഗവും എന്നുവേണ്ടാ ഈ ഓഷധം സേവിച്ചാല് സ 
മസൂ3രാഗങ്ങളും ശമിക്കും. ഇതു നിഠത്തെ തെളിയിക്കും. ആട 

ലോടകകഷായാനുപാനംകൊണ്ടു നേത്രമരാഗങ്ങളും നീര്മല്തിന് 

തോല് കഷായ: നപാനംച്െയ്യാല് ഗുല്മം മുതലായവയും കര് 

ങ്ങാലിക്കാതല് കഷായം മീ മത കുടിച്ചാല് വ്രണങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും 
നശിക്കുന്നതാണ്. പുളിച്ചും തീ്ല്ലങ്ങളായും ദഹിക്കാത്തതായും 
തള്ള യാതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. സ്റ്രീദസവ ദേഹാധ്വാനം 
വെയില് കൊള്ളുക മൂ, പാനംചെയ്ത്ക കോപിക്ക ഇവരന്നും ഗുണം 

കിട്ടണ മെന്നിച്ചു യുള്ളവന് ചെയ്യേണ്ടത്” ആഹാരം. സ്വഭാവം 
പ്രയത്നം ഇവയെ പ്ര കാശിപ്പി ക്കുന്ന മേലെഴു മിയ നിഷേധങ്ങ?ം 
ഗുല്ഗുലു സേഖിക്കുന്നവന് നിബ്ലുന്ധമായി ആചര് ശേണ്ടെതാ 

കുന്നു. . 
ഃ ത്രിഫലാഗുല് ഗുല. 

മൂ__ തരിപലംത്രിംലാചുട്ട്്ും കൃ്ണാചുള്സ്ുംപലോന്മിതം 
, ഗുല് ഗുലുഭപാഞ്ചപലി 8 ക്ഷാദയേത്സവ്ൃദമകത? 

തതസ്ത്കൂഗുളി ക൦ംകൃത്വാ പ്രയുഞ്ജാദ_ഫ്യ്യപേക്ഷയാ 

ഭഗന്ദരംഗുല്മശോഥാ വശാംസിചഷിനാശയേല്.. 

. ഖു. യ്രിഫലയുടെ ചുട്ട്്റം മൂന്നുപലം തിപ്പലിയുടെ ഥു 
ളം ഒരുപലം ഗുല്ഗുലു അഞ്ചുപലം എല്ലാംചേത്തു ഗുല്മം ലീ. 

ന നശസ്റ്റും ഇപ്പഷമിക്കള് 



മു 

ക വ്യന്. _. 
ഗോക്ഷകുരഗുതഗുലു. 

അഷ്ടാവി .ശതിസംഖ്യൊനി പലന്നയേധിയഗോക്ഷ്യരാഎ 
വിപചേല്ഷഡ്'ഗുണേനീരേ ക്വാഥോഗ്രാഹ്യോദ്ധശോഷി 
തത$ ധൃയന$ പാചേത്തത്ര പൃരംസപഫ്മൂപലംക്ഷിഴപല് (ത 
ഗുഡപാ കസമാകാരം ഞാത്വാതത്ര വിനിക്ഷിപേല് 

ത്രികടുത്രിഫലാമുസ്ധും ചൂള്ല്്റിതംപലസപ്ലൂകം 

തത ചിണ്ഡിക്ൃതസ്യാസ്യ ഗുഡികാമപയോജയെല് 
ഹന്യാല് പ്രമേഹംകൃ ക്ല്ലാംശ്ച പ്രദരംമൃതഘാതകം 

വാതാസ്രംവാതരോഗശ്ച ത്രള്ലദദാഷം രുഥാശ്ശൂ നിം 

വ്യാ ഞെരിഞ്ഞില് ൨൮.൨ലം തളൂറിരട്ടി വെള്ളത്തില് 
കഷായംവെച്ച് പകുതി ശേഷിപ്പിച്ചു അരിച്ചെടുത്ത് അതില് 
ഫ്രീഴു പലം ഗുല്ഗുലു ഇടുക. ഗുഡ പാകത്തോടട തുല്യമായ ആക്ട 
തിയിലാകുമ്പാഠം ചുദഴ മുളകു തിപ്പലി ത്രിഫല മുത്തങ്ങ ഇവ 

ഏഴുപലം പൊടിച്ചിടുക. പ്രൂനിടു ഗുജികയാക്കി സേവിക്കുക 
പ്രമേഹം മൂതരക്ട മം പ്രഭ്രം മൂത്രഘാതംവാതരരോഗ: തുള്ൂരോഗം 
അശ്മരി ഇവയും ജയിക്കും. 

മു 

ത്രിഫലാമോദ കം. 
ത്രിഫലാഷ്ടപലാകായ്യാ ഭല്ലാതംവചതുഷ്ണുലം 

വാകുചീപഞ്ചപലികാ വിഡംഗ:നാംചതുഷ്ണുലം 
ഹതലൊഹംത്ര'വൃച്ചൈഖ ഗുല്ഗു ലുശ്ചശിലാജതു 
ഏം കെകാപലമാത്രംസ്യാല് പലാഷ്ടംപൌഷ്ണരംഭവേല് 
ചകുകസ്യപലാഭ്ധംസ്യാ ഭ്വിശാണംമരിചംഭവേല് 
നാഗരംപിപ്പുലീമുസ്മാ ത്വ ഃഗലാപത്രക്കമം 
ശാണോയ്മി തസ്യാദദകൈകം ചുണ്ണ്ുദയ മ്സവ്യമേകത 
തതസ്മൂല് പ്രുക്ഷര് പൂളും പക്വഖ :സ്ധെചതത്ധസഃമ 

മോദ കാന്പലികാന്ക്ൃത്പാ പ്രയുജ്ജീതയഥോചിരം 
ഹന്8 സവാണികുഷ്യാനി ത്രിദോഷപ്രഭവാമയാന് 
ഭഗന്ദ്രപ്പീഹഗുല്ലാഞ്ജി ഹ്വാതാലുഗളാമയാന് 
ശിരോക്ഷഭഗതാന്രോഗാ നന്യ-ന്പൂഷ്ടഥതാനപി 

പ്രാഗ് ഭാജനസ്യദേയംസു, 0 8൧ 8 പായസ്ഥിതേഗഃ ദ 

ഭേഷജംഭക്തമഭ്ധയേച രോഗേജഠരസംസ്ഥിമതേ 
ഭോജനസ്യോപരിഗ്രാഘ്യയ മുദധവജത്രഗഭേഷ്ടച. 
വ്യാ__ത്രിഫല ൮ പലം; ചേക്ടംംം നാലുപലം.ം കാര്കോകി 

ൽ ലരി അഞ്ചുപലംം വിഴാലരി നാലൃപലംം ഇരി സിന്ഭസ്തം ത്ര്കോ 

ലൂകൊന്ന ഗുല്ഗുലു ല്ലം ഇവ ഒരു പലംവീതംം പൂഷ്ണരമൂലം- 

എട്ടുപലം കൊടുവേലിക്കിഴിങം അരപ്പുലം, മുളക് ൧൯ കഴബം 
1% 



കം ൮൪ ടം 

കു 89. തിപ്പുലിം മുത്തങ്ങ, ഇലവങം., ഏലത്തരി, പച്ചില. കടമ 
ള് ഇവ മുക്കാല് കഴഞ്ചുപീതം. ഇവ എല്ലംകൂടി പ്പൊടിച്ച് 

വയ്ക് സമം കല്ലണ്ടം പാചാക്കി അതില് പൊടികുമളു ഇട്ട' ഓ 
രോപലം ഭൂക്ക ൦ 1൪ മോദകമാക്കി ഉരുട്ടി യെടുക്കുക. യഥോചി 
തം സ്േിപ്പിക്കുക. എല്ലാവക കുഷ്ടങ്ങംളയും. ത്രിംദാഷങ്ങം ] 
മി മുമ്ള രോഗത്ങമേയും ഭഗന്ദരം. പ്പീഹഗുല്ലംം ജിഹ്വാരോഗംം 
താലുരോഗംകണ്ലത്തിചുണ്ടാകുന്ന വ്യാധികഥം ശിരോരോഗംഃനത്ര 
രോഗാംവൃരികതംപിലുണ്ടാകുന്നരോഗം, പൃഷ്ടഗത ഞ്ദളായരോഗങ്ങ 
ം,ഇപചയേയും ശമിപ്പിക്കും.ഈണ്ടിനുമുമ്പില് സേവിച്ചാല് അരയ്യ 
കിഴു ഭാഗമുള്ള രോഗംങളേയും ഈണിനന്െറ മധൃത്തില് സേവിച്ച 

൪8 വയഠഠിയ കുത്തുള്ള രോഗത്മളേയും ഈണി ന്െറ മീതെസേവ! 
ച്ചാല് കണ്ഠത്തിശമേലുള്ള രോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കും. ് 

കാഞ്ച നാരഗുൂല്ഗുലു. 

മൂ. കാഞ്ചനാരത്വചോഗ്രാഫ്യം പലവിംശതികംബുധൈ$ 
തരിഫലാഷ്ടരപലാകായ്യാ ത്രികടു സ്യാല് ലത്രയം 
പലൈകുംവരുണംകയ്യാ ദേശാ ത്വക്ചത്രകംതഥാ 
ഏകൈകംകഷമാത്രംസ്യാ ത൩വാണ്ടേകത്രചുള്സ്റയല് 
യാവചുള്്്ുമിദംസ്യ താവന്മാത്രസ്മൂഗുല്ഗുലുഃ 
സക്കഡ്യയസവ്യമേകത്ര പിണ്ഡ .കൃതപാചധാരയേല് 
ഗുഡിക 8 രാണികാദകായ്യാ$ പ്പാത(്രാഹ്ായഥോചിതാ$ 

' ഗണ്ഡമാലാംജയത്ചയഗാമപചിീ ബ്ലുദാനിച 
ഗ്രന്ഥീവ്രണാനിഗുല്ല ശ്ച കഷ്ഠാനിചഭഗന്ദരം 
പ്രദേയശ്ചാനുപായാത്ഥം കപാഥോമുണ്ഡനികാഭ൨$ 

ക്വാഥര്ഖഭിരസസ്യയ ൨ ഥ്വാകവാഥോജ്ണ്കു ംജലം. 
ല്വാ_.വലിയ മലയകത്തിയുടെ തെ ലി ൨൦ പലം ത്രിഫലാ 

൮ പലം. ചുമട് ം മുളക്, തിപ്പുലി ഇവ മൂന്നുപലം. നീമ്മാതളം ൭ 
രു പലം. ഏചത്രരി, ഇപവങരത്താലി, പച്ചില ഇവ മൂന്നുകഴ 

ഞുവിതംഇവയെല്ലാംകൂട്ടിപ്പൊൊടിച്ച് ഏത്രതുകടംവരുന്നുവോഅത്ര 
ഗുല്ഗുലുവുംചേത്തു പാകംചെയ്യ്ഉട്ടി ര കഴഞ്ചുതു ത്തില് ഗു 
ജികകളാക്കുക. രാവിലെ സേവിക്കുക. ഉ ഗ്മായ ഗസ്ധമാലയുംം 
തപചിയുംം അബ്ദുദത്ളും, മുഴകളും ഗുല്ലവുംം കഷ്ടങ്ങളും, ഭഗ 
രവും. ശമി കടം. ശ്രാവണി കൊണ്ടുള്ള കഷായമൊം കരിങ്ങാലി 
“കഷൊയമൊംം കടു ശെഷൊയ മൊം ചൂടു വെള്ളമൊ മീതേകടിക്കുക. 

മാഷാദിമോദകം. വൂ 

മൂ നിസ്ത്ൂഷംമാഷചുള്്റ്റംസ്യാത്തഥാഗോധൂ മുസംഭവം 
തി വച ത്റതെ ശരപിതന്പെടടം തഥാ 



൮൪ 

സുഷ്ഷ്ം പപിപ്പലീചുള്സ്ും പലികാന്നയപകല്പദയല് 
ഏതദേകീകൃതംസവംഭജ്ജഭയദ് ഗോല്ലതേനച 
തരഭ്ധമാത്രേണ സഃവ്യഭയ സൂ ത8 ഖണ്ഡംസമംക്ഷിപേല് 
ജലംചദ്വിഗുണംഭതവാ പാചദയത്തംശനൈശനൈഃ 
തത$പ കവംസമുദ് ധൃത്യ വൃന്താന്കുവീതമോദകാന് 
ഭൂദ്ത പാസായംപലൈകംച പിബേല്ക്ഷീരം ചതുധാണം 
വഷ്ജനി രയാവിശേഷണ ക്ഷാരാമൌദ്വൌരസാലവപി 

കൃരത്വെവംരമഭയന്നാരി ബ്ൃഹിന്നക്ഷീയതേനരഃ. 
വ്വാ തൊലികളഞ്ഞ ഉഴുന്നിന്പൊടിം അതിന്മണ്ണം കോത 

സിന പൊടിം അതിന്മദ്ല്നും യവത്തിന്െറ പൊടി അതിന്മ 
ല്ലം ശാലി നെയ്യിരന്ാ അദിപ്പൊടിം നേമ്മയായിപ്പൊൊടിച്ച തി 
പ്പുലിയുരടെ പൊടി, ജവ ഒരു പലം വിതം. ഇുവയെല്ലാററിനും പ 

കുടി പശ്രു വിന്നയെയ്യില് വപത്തു എടുക്കുക. ഇവ്ക്ുല്ലാററിനും 
സമം കല്ലൂണ്ടം ഇട്ടു ഇരട്ടി വെള്ളംചേത്തു മുദുവധയി പാകംച്െെയ്യു 
ഒരു പലം൭കാണ്ടു മോഭ ചങ്ങമളാക്കുകച. വൈകുന്നേരം ഓരേ മോര് 

കംവീതം സേവിക്കുക. ഥീടത നാല്യമടങ്ങു പാല്കുടിക്കുക. ഉപ്പും 
.പൃളിയും അവയുടെ രസങ്ങളും വിശേഷിച്ചും വജ്ജിംണെം. ദിവ 
സവും വളരെ സ്ത്്രീകകോടുക്കട രമിച്ചാല്യം ശരീരം ക്ഷയിക്കുകയില്ല 

എട്ടാം അധ്യായം. 

അവലേഹകല്പനാ. 
മൂ__ ക്വാഥാഭീനാംവുന$ പാകാല് ഘനത്വംസാരസക്രിയാ 

സോവലേഹഫശ്ച ഃലഹര് സ്യാത്തന്മാത്രാസ്യാല്പലോന്മിതാ 
സിതാച്ചതുഗ്ലൂണാകായ്യാ കുള്ട്്ാച്ചദ വിഗുണോഗുഡര് 
ദ്രപംചതുശ്ശൂണംഭദ്യാ ദിതിസവ്ൃത്രനി ശ്ചവയ$ 
സുപക്വേതത്തുമത്വംസ്യാ ദവലേഫേപ് സുമജ്ജനം 
ഖരത്വംപീഡിതേമുദ്രാ ഗന്ധവള്ള്്റാരസോദ്ദൂവർ 
ദുഗ് ഭ്ധമിക്ഷുരസോയൂഷോ പഞ മൂലകഷായജഃ 
വാശാക്വാഥോയഥാദയാഗ്യ മനുപാനംപ്രശസ്യദത. 
വ്യാ കഷായം മുതലായവയെ വീണ്ടും പചിക്കുന്നതില് നി 

ന്നു ഘാത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. അതു രസക്രിയാ എന്നും അവദലേഹം 
എന്നും പയപ്പെടുന്ന അതിന്െറ മാത്ര ഒരു പലമാകുന്നു പൊ 
ടിയില് നിന്നു പഞ്ചസാര നാലിരട്ടിയും ശക്രെ രണ്ടിരട്ടിയും ദ്രവം 
നാലിരട്ടിയും ആണ് യോജിപ്പു'ശേണ്ടെത് ഇത്' എല്ലാ യോശങ്ങ 
ജേയും പൊതുവേ സംബന്ധിക്കുന്ന നിശ്ചയമാകുന്നു. ലേഹപാ 
കം എന്നതു നൂലുപോലാകയും വെള്ളത്തില് ഇട്ടാല് മുങ്ങിക്കിട 
ഭഭകയും തൊട്ടാല് പ൨പരത്തിരിക്കയും ചെയ്യും പശഃപാലെ ഒ, 

14% ] 



_ ൮൬ _. 

ട്ടകയും ഗന്ധം വള്സ്ണും രസം ഇവയുണ്ടായിരികയെം ചെയ്യും. പാ 
ലോ കരിമ്പിന്നീരോ യൂഷമോ പഞ്ചമൂലമിട്ട കറക്കിയ കഷായമോ 
ആടലോടകകഷായമോ യഥായോഗ്യം ലേം സേവനത്തില് ആ 
നുപാനതയിന്നു ഹിതമാകുന്നു. 

റ കണ്ടകായ്യുദ്യവലേഹം. 
മൂ കണ്ട ചാരീതുലാംനീരദ്രോണേപക്ത്വാ കഷായ ചം 

പാദശേഷംഗൃഹീത്വാച തസ്തിംശുണ്ാന'ദാപയേല് 

പൃഥ്ക്പലാനിചൈതാനി ഗുളൂചീചപ്യചിത്രകാഃ 

മുസുംകഷ്ടെശ്ൃംഗീച ത്രൃഷണംധന്വയാഷക 8 
ഭാള്ക്ീഠാസ്റാസഠീചൈവ് ശക്രൊപലവിംശതിഃ 
പ്രതയകംചപലാന്യഷ്ൌ പ്രദദ്യാല് ഘൃത തെലയോ$ 
പക്ത്വാലേഫത്വമാനീയ ശീദതമധുപലാഷ്ടകം 

: ചതുജ്യലംതുഗാക്ഷിയ്യു:8 പിപ്പലീനാംചതുഷ്ണുലം 
പ ക്ഷിപ്ലപാനിഭഭ്ധാല് സുദ്ദഭഡ മൂന്മയേഭാജനേതശ്തുദഭ 

ലേഹോയംഫന്തിഹിക്കാത്മീംശപാസകാസാനശേഷത$. 
ല്യാ--കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട ഒരു തുലാം സ ഇടത്ങഴിവെള്ള 

ത്തില് ഇട്ട പചിച്ചു നാലൊന്നാക്കി അരികെ ടൂത്ത്, അമൂത് കാ 
ട്ടമുളുകി൯ ചേര്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങു. മുത്തം കക്ടെകശ്ൃംഗിം ചു 
ക്ക”, മുതുക്. തിപ്പലി കൊടുത്തു വ, ചെവതേക്ക്', അരത്ത, കച്ച 

ലം ഇവ ഒല്പലം വീതം പൊടിച്ചിട്ട് ഇരുപതുപലം പഞ്ചസാര 
യും എടുപലം നെയും എടുപലം എട്ട്്ുയുംചേത്തു ലേഹവിധി 
പ്രകാരം പചിച്ചെടുത്ത് ഒ റിയശേഷം എട്ടുപലം തേനുംവീ്ി 
നാലുപലം കൂവകൂവം നാലുപലം തിപ്പുലിപ്പൊടിയുംകൂട്ടി യോജി 
പ്പിച്ച നല്ല മ്മെ പാത്രത്തിലാക്കിവയ്യുക ഈ ലേഹം ചക്ക€ംകൊ 
ടുള്ള പീഡയേയും എല്ലം ശവാസകാസങ്ങക്ശേയും ശമ്മിപ്പിക്കും. 
ട് ച്യവനപ്രാശം. 
മൂ__. പാടലാരണികാശ്ൂയു വിലവാരള കഗോക്ഷ്യരാഃ 

പരബണ്വൌബ്ദഹ ത്യൌപിപ്പുല്യ ശൃംഗിദ്ാക്ഷാമൂ മഭേയാ$ 
ബെലാഭ്രേ മ്യാമലീവാസാ ജൂഭ്ധിജീവന്തികാശഠീ 

ജീവകഷഭകൌമുസും പൌഷ്ണുരംകാകനാസികാ 

മുദ് ഗപ ളല്്റീമാഷ പ ളീ വിദാരിചപുനന്നവാ 
കാകോച്ച്യെകമലംമേദ സുക്ൈ്യലാഗരുചന്ദനം 
ഏകൈകംപലസംമാനം സ്ഥലചുദ്ല്റ്റിതമൌഷധം 
പചേഴ്ട ദാണജലേക്ഷിപ്പുവാ ഗ്രാ ഫ്ൃൃഥഷ്ടാംശശേഷിതം 

. തതയ്ത്താസ്ത്രാമലാനി നിഷ്ണലീകൃത്യവാസസാ ക 

ദൂഡ്ധഹസ്സേനസംപീഡ്യ) ക്ഷിപ്പ്വാതത്രതതോല്ലതം 



ഷം (൮) ...... 

പലസ്ംരിതംതാനി കിഞ്ചില് ഭൂഷ്ടവാല്യവഹ്ണിനാ 
തതസ്ൂ തക്ഷിപേല്ക്വാഥം ഖണ്ഡ ചാഭ്ധതുലോന്മിതം 
ലേഹവത്ധാധയിത്വാച ചുള്ള്റ്റാനിമാനിദപേയേല് 
പിപ്പുലീദ ിപലാഭേയാ തുഗാക്ഷിരിചതുഷ്യലാ 
പ്രഃ മൃകച്ചേത്രിശാണംസ്വാ ത്വഗേലാപത്രകേസരാഃ 
തതസ്ടേവഷി കടത തസ്ത്രീന് ക്ഷിമപല് ൭ ഷൌദ്രംചഷട് പലം 

ഇടത്യതച്യവനപ്പോക്തം ച്യവനപ്രാശസംജ്ഞി തം 
ലേഹം വഫ്നിബലംദ്ദഷ്ൂവാ ഖാദേല്ക്ഷിണോരസായനം 

ബാലവൃദ്ധക്ഷതക്ഷിണ നാരിക്ഷിണാശ്ചശോഷിണ 0 
' ചുഃദ്രാഗിണ$സ്വരഷീണാ യേനരാസ്തഷ്യ യുജ്യതേ 
കാസംശ്വാസംപിപാസാം ചവാതാസ്രമുരസോഗ്രഹം , 
വാതംപിത്തംശുക്ഛഃദാഷം മൂത്രദദഷഞ്ചനാശയേല് 
മേധാംസ്യൂതിംസ്്്രീഷ്ഹഷം കാന്തിംവക്ല്്റപ്പസന്നതാം ) 

അസ്ൃപ്ര ഃയാഗാദാപ്ല്യോതി ഗരോജീട്ല്റ്റവിവങ്ജിത3. ല 

൮൮)൨പാതിരി, മഞ്ഞ, കുമിഴ്”, കൂവളം, പലകവ്പയ്യാന ഞെ 
രിഞ്ഞില്ം ഓരിചം മൂവില, ചെവവഴുതിനം കണ്ടകാരി, തിപ്പലി 
അരത്തിത്തിപ്പുലി, തിപ്പുലിമൂലം ചെവതേക്ക്*, മുന്തിരിങ്ങാ, അമു 
ത് കടുക്കാം കുവത്തോട്ടി, കിഴചകാനെളി, ആടലോടകം, ജദ്ധി, അര 
ടവതിയന്ം കച്ചോലം, ജീവകം ഇടവകം. മുത്തങ്ങ, പുഷ്ണരമൂലം.. 
മേത്തോനി, കാട്ടപയഠറിന്ലേര്ം കാട്ടഴുന്നില്വേര്ം പാല്മുത 
ഒഴിന് കഴ ഒട്, തമിഴാമം കാകോഴി. ക്ഷിരകാകോളി, താമേരവളയംം 

മേദമഹാമേദ, ചിറേഠലം.ം അകില് ചന്ദനം ഇവ ഒരു പലംവീ 
തം ചതച്ച്” ഒന്നായികൂടി ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അരഞ്ഞൂ൨ നെളി 

ക്കയും ഇട്ട്' ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെക്ളമെഴിച്ചു പാകംചെയ്യു” എട്ടി 
ലൊന്നു ശോഷിപ്പിക്കുക. അതില്നിന്നും ആ നെപ്പിക്കകളെ ഏ 
ടുത്തു തുണ്ടിയില് വച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഏഴുപലം 
നൊയ്യാഴിച്ചു വാട്ടി അതില് കഷായ വെള്ളമൊഴിച്ചു" അരത്തു 
ലാം കല്ലുണ്ടംചേത്തു ലേഹപാകമാകുമ്പോഴം രണ്ടുപലം തിപ്പലി 

യും നാലുപലം കൂവനൂവ൦ ജലവങാ, ഏലത്തരി പച്ചില നാഗ 
്ലൂ പ്” ഇവ രണ്ടേകാല് കഴഞ്ചുപിതമും പൊടിച്ചുചേത്മ്* ആറിയ 

ശേഷം ആവപലം തേനുംകൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു സേവിക്ക 
ക. ഇതു ച്യവനപ്പോക്തമായ ച്യവനപ്രാശമാകുന്നു. അശഗ്നിബ 
ലം അനുസരിച്ചു ക്ഷിണന്മാര് സേവി ചണെം. ബൊലനും വൃദ്ധനും 
മുഠിലുപെട്ടവനും, ക്ഷീണനും. സ്ത്രീസേവകൊണ്ടു കൂമിണന്ദായവ 
നം ശരീരം ഉണകക്കോടുകൂടിയവനും ഹൃദദ്രാഗിയും ചടം വറ്റും 

ക 



-- ൮൮ 

ഇതു വളരെ പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു. ചുമ ശ്വ വെളദ്ദാ 

ഹം വാതരക്തം. നെത്തുപിടിത്തം വാതം പിത്തം ത്ക്ലദോഷം 
മൂത്ൃദോഷം ഇവയെ കമെയും. മേധരയയും സ്തൂതിഒ യയ്യം സ്ത്രീകളില് 
ഹഷ്വമത്തയും കാന്തിയേയും നിറ3ത്തയും ഉണ്ടംക്കും. വാഭ്ധകൃത്തെ 
ക്ജെയുകയും ചെയ്യും. ി ല് 

കൂഷ്ടാണ്ഡൊാവദലേഹര്. ത് 

മൂ. നിഷ്ഠലീകൃതയകൃഷ്ട ണ്ഡ ഖണ്ഡാന്പലശതംപച്ചേല് 
ം നിക്ഷിപ്യദ്വിഗുപംനീരമഭ്ഥശിഷ്ഠഞ്ചഗ്ൃഹഫ്ൃതേ 

താനികൂഷ്ാണ്ഡപ്വണ്ഡാനി പീഡയേട് ദൃഡ്ധവാസസാ 
ആതപേശോഷയേല്കിഞ്ചില് ശൂലാഗ്രൈബ്ദുഫഹുശോവ്യധേ 
ക്ഷിപ്ത്പാതാരുകടാദഹച ദദ്യാദഷ്ടപലംഘൃതം 

തേന ഭിഞ്ചിട്ൂജ്ജയിത്വാ പൂവ്യോക്തംചജലംക്ഷിപേല് 
% ഖണ്ഡംപലശതംദത്വാ സവ്വദമകത്രപാചേയേല് 

സുപക്ഷേപിപ്പലീത്രുണ്ണീ ജീരാണാംദ്വിപലംപൃഥക് 
പൂഥക്പലാഭ്ധംധാമ്യാകം പത്്രെലാമരിചംത്വചം 
കുള്സ്്റീകൃത്ൃയക്ഷിപേത്തത്ര ഘുതാഭിഥംക്ഷൌദ്രമാവപേല് 
ഖാദഭേദഗ്മിബലാദ്ൃഷ്ട്വാ രക്തപിത്തിജ്വരീക്ഷയീ 
ശോഷതൂഷ്ണാഭൂമഛദ്ദി ശവാസകാസക്ഷതരതുര$ 
കൂഷ്ടാണ്ഡെ പാവലേഹോയം ബാലവ്വഭ്ധേഷ്ടയുജ്യതേ 

. ഒരഃസന്ധാനക്ടദയൃയഃഷ്യാ ബ്ലംഹഃ ണാബലക്ടന്മതര് 

യുക്ത്യാകൂഷ്ണാണ്ഡവണ്ഡസ്യ സൂരണംവിപചേല് സുധി 
൭ അശസാംമൂഡമവാതാനാം മന്ദാഗ്നീനാഞ്ചയുജ്യതേ. 

വ്യാ-_-തോടടം കുരുവും കളഞ്ഞു നുവക്കിയ കുമ്പമങ്ങാക്കഷ 

ണം ആ൨പലം. രന്ദുതുലാം വെള്ളത്തില് ഇട്ട പചിച്ച് പകുതി 

വാദിച്ച് കുമ്പളങ്ങാക്ഷഷണങ്ങളെ തുണിയില് അരിച്ചു പിഴി 

 ഞ്ഞെടുത്ത്' ചെയിലത്തുവെച്ചു്' അല്പം ഉണ ദടഖ്യശേഷം ചെറ 

തായി നുവക്ണൈം. അതിനെ ചെയ്യു പാത്ര തതിലാശഖി എട്ടപലം 

നെയ്യൊഴിച്ചു വറട്ടു കം. കുരറ വരണ്ടദശഷം ബാക്കി മുള്ള കഷായ 

ചെള്ളത്തെ അതില് ഒഴിച്ച് ൧൧0 പലം കല്ലുന്ടെവുംചേത്തു പാ 

കംചെയ്തു. ലേഹപാകമാകുമ്പോം തിപ്പലിം ചുട് ജിരകം ഇവ 

രണ്ടുപലംവീതം കൊത്തമ്പാലരി പച്ചിലം ഏലത്തരി; മുളക്, ഇ 

വങ്ദംഇവ തആൂരപ്പുലംവിതം. എല്ലാംകൂടി പ്പൊടിച്ച് അതിലിട്ട്” ഇ 

ക്കി ആഠിയശേഷം യെയ്ക്കില് പകുതി രേനു-ചേത്തു യോജിപ്പിക്കു 



൮൯ -- 

ക അഗ്നിബലം അനുസരിച്ചു സേവിക്കുക. രക്തപിത്തമുള്ളവന്2. 
ജ്വരമുള്ള വ൯ക്ഷയമുള്ളവന്. ദേഹ്മുണക്കുമുള്ളവന്വെള്ളദ്ദാഹ 
മുള്ളവന്. തലതിരിച്ചിലുള്ളവന്, ഛദ്ദിയുള്ളവന്ം, ശ്വാസരോഗ 
മുള്ളവന്ം ചുമയുള്ളവന്. ക്ഷതമുള്ളവന൯ ഇവക്ക് ഏററവും ഉത്ത 

മഫലത്തെച്ചെയും. ബാലന്മാക്ടം വൃദ്ധന്മാക്കും ഒന്നുപോലെ ഫ 
ലത്തെ ചെയ്യും. ഉരസ്സിുള്ള മുദിപിനെ യോജിപ്പിക്കും. തുുക്സരത്തെ 

വഭ്ധിപ്പി 8൭൦. ഭേഹത്തെ തടിപ്പിക്കും ആരോഗ്യത്തെയുണ്ടാക്കും 
ഈ യോഗത്തില് കുമ്പളങ്ങയുടെ സ്ഥാനത്രില് കാട്ടുചേന ചേ 
തലാല് ഒരശ്സ്സ്ൂ കളും മൂഹ്രവാതങ്ങളും അശഗ്രിമാന്ദ്യവും ശമിക്കും. 

അഗസു ഹരീതകി. 

മൂ__ ഫരിതകീശതംഭ(ം യവാനാമാഡകംതഥാ 
പലാനീദശമൂലസ്യ വിംശതിം ചനിയോജയേല് 
ചിത്രം പി പ്പലിമൂലമപാമാഴ്€്, 8ശഠീത്ഥാ 
കപി കഛുദശംഖുപൃഷ്്ി ഭാക്ലീ ചഗജപിപ്പലീ 
ബലാപുഷ്ണൂരമൂലംച പൃഥശ്വിപലമാത്രമാ [യേല് 
പചേല്പഞ്ചാഡ ഃകനീഷര യവൈ$സ്വിന്നൈദശൃതംന൩ 
തച്ചാഭയാശ തംദദ്്യാല് ക്വാഥേതസ്തിന്വിചക്ഷ ണ$ 
സ്റ്ി സ്ടൈലാഷ്ടരപലകം ക്ഷിപേദ് ഗുഡതുലാംത്ഥാ 
പക്ത്വാമലഹത്വമാനീയ സിഭ്ധേശീരേപൃൂഥക്പൂഥക 

ക്ഷൌദ്രാചപിപ്പലീചുള്്റം ദദ്യല് കഡവമുത്രേയാ 
ഹരീതകിദ_യുതംഖാഭേ ത്തേനഃലഹേനനി ത്ൃയശഃ 
ക്ഷയംകാസംജജ്വരംശ്വാസം ഹിക്കാഃശ രഅചിപീനസാന് 
ഗ്രഹണീംന.ശഃയദേഷ വലീപലി തനാശന$ 

ബലവള്്റു ഒ.ര8വുംസാം അവഃലഃഹോരസായനം 
വിഹിഷോഗസ്മമുനിനാ സവ്യദരാഗപ്രണാശനഃ. 
വ്യാ__നല്ലതായകടു ദെ നൂറ്, നാലിടഞ.ഴിയവം, ദശമൂലം 

പലം ഇരുപത്” കൊടു വലി, തിപ്പലിമൂലം. കടലാടി, കച്ചോലം 
നായ്്ൂരണം ശംഖുപുഷ്ണി, ചെവതേട”, ആനതരിവ്റുലി, കവമന്തോ 
ടിം വൃഷ്ണൂരമൂലം ഇപ രണ്ടുപലംവീതം ൨ 0 ഇജടഞഴി വെള്ളത്തില് 
കഷ്ധായംവച്ചു യവം വേകുമ്പോ€ം പിഴിഞ്ഞരിച്ചു കട്ടയും ഉടയാ 
തെ എടുത്തുചേത്തു അതില് ഒരു തൂലാം ശക്കരകലക്കി ലേഹപാ 
കുമാകുമ്പോഠം എട്ടുപലം നെയ്യും എട്ടുപലം എണ്ണണയംചേതുതു 
ആറിയശേഷം നാഴിത്തേനും നാഴി തിപ്പലിപ്പൊടി കൂട്ടി യോ” 
ജിപ്പിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക തര്തില് നിന്നും ടിവസംപ്രതി രദ കടുക്ക 
യും ലേഹവും സേവിക്ഷക. ക്ഷയം ചുമ ജ്വരം ശ്വാസം ഇക്കിം, 
രസ അചിരക്കട്ട പീനസം ഗ്രഹണി ഇവ ശമിഷ്ഭം ന നര 

് ] ന് 



മ യ 
ച റ: 

യം വിമട്ടാഴിയും ബചതത്തയും നിറത്തെയും ഉണ്ടാക്കും രസായന 
ഗണമള്ളതാകുന്നു സവ്ലൂദരാ ൧പ്രണാശനമായിട്ടു അഗസ്ക്രമനി 

യാൻ കച്പിതമാകുന്നും 
| കുടജാദ്യചലേഹഃ$. 

മൂ. കുടജത്വക്തുലാംദോണേ ജലസ്യവിപചേല് സുധിഭ 
കഷായംപാദശേഷംച ഗ്ര്ല്ലീയാ :പസ്ത്രഗാജിതം 
ത്രിംശല് പലംഗുഡഡസ്യാത്ര ദത്വച്ചുവിപചേന്പുനഃ 
സാന്ദ്രതവമാഗ തംഞാത്വാ കു ന്നാനിമാ നിദാപയേല് 

രസാഞ്ജന. മോചരസം ത്രികടുത്രിഫലാംത്ഥാ 
ലഞ്ജാപുംകിത്രകംപാഠോം വില വമിന്്രയ വംവിച്വചാം 

ഭല്ലാ തകംപ്രതിവിഷാം പിഡംഗാനിച പാജകം 
പ്രത്ത്യ പല ഡംമാനം ഘൃതസ്യഗു ഡവംതഥാ 
സിഭ്ധശിതേരുതേംദദ ് യാന്മധുന$ കുഡുവംതഥാ 

ടം ജദയദഷോവലഹന്റ്ു സവ്യാനശ സിവേഗത$£ 
"  ദുന്നാമപ്രഭവാഗ്രോഗാ നയീസാരമരോചകം 

ഗ്രഹണ്ംപാണ്ഡുരോഗംച രകുമപി തആഞ്ചകാമലറം 
അമളപിതം തഥാശോഥം കാശം ച്െവപ്രവാഹികാം 

" അനുപാഃനപ്രയോഴ വ്യ മാജുംതക്രംപയോദധി 
ലല്ലൂതം ലംവാജ്ക്ല്്റേച പ ഥ്യഃഭാജീഭവേന്നര3. 

വ്യാ. കുടകപ്പുഘലഃ പരി ന്മല് തൊലി ഒരു തൂല-ം ൧൬ ഇട 
ങ്ങി വെള്ളത്തില് കഷായമിട്ടു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ചു തുണ്ടിയി 
ല് അരിച്ചെടുത്തു മുപ്പുതുപലം ശക്രെകലക്കി പിന്നെയും പചിച്ചു 
കു൨൭൭] ലേഹപാകമാകുമ്പോം രസാഞ്ജനം ഇലവിന്പശം ചു 
കഴ് മുപ്പക്: തിപ്പലി കടുക്കാ നെളിക്കാ താന്നിക്കാ മുക്കുററി കൊട്ട 
വേലി പാടദഖഴങ്ങ്' ക്ലൂവളൂത്തിന്ദവര* കട ലപ്റ്ാലയരി വയമ്പു 
ചേക്ട൯ തരതിവിടയം വിഴാലരി ജരുഃവലി ഇ ച ഒരുപലംവീമം 
പൊടിച്ചുചേത്തു നഴി നെയുംവീ്ി ആറിയശേഷം നാഴി തേ 
യി പം പ്പിച്ച ടട സവിപ്പി ദക എല്ലാ അശസ്സറൂകളേയും ഈ 

ലേഫം വേശതഥില് ശരിപ്പു ക്ഷം. അശസ്സില് നിന്നുണ്ടായ ഉപ(൫ 
വങ്ങഷേയും അതിസാധത്തേയം അചികകടി നയും ഗ്രഹണിയേയും 
പ്പാണ്ു രാഗ ത്തയും രക്തപി ത്തത്തേയം കാമലയേയും അമൂപി 
ത്തതേതയും ശോഥത്തയും കാര്യത്തേയം പ്രവാഹി കയേയും ജയി 
"൧൦൦ അനുപാനത്തിനു നെയും മോതം പാലും ൭ തെതം ഹിതമാകു 
ണു നെയ്യോ വെമഉദമോ ഒ ഷവും ൫൭ ഹാരവും ഭഹിച്ചുശേഷമേ 

 ഉപരയോഗിച്ചുകൂടു എന്നദിയഷണം ഈഷ പ വീയ്യൂടത്തയും ശരീരത്തി 
ലെ ദോഷ സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരോടികളുടടകൂടി 
യിരിക്കണം. ത് 0 പി 9 ജ് 



ഹ... 

കടജാദ്യവലേഹ$. 

മു കുടജത്വക്തുലാമോദ്ം ഴ്രേോ ണനീരേവിപാച്ചയേല് 
' പാദദശഷംശൃതംനീത്വാ ചുള്ല്്റാന്യേതാനിദാപയേല് 

ലാജജാലുഭ്ഠാത ദീവില ൦ പാഠാമോചരസസ്ുഥാ 

മുസുംപ്രതിവിഷാചൈവ പ്രത്യകം സ്യാല് പലംപലം 
തതമ്പ്യൂവിപചേല് ഭഃയാ യാവദ്ദവീപ്രലേപനം 

ജലേനഛ ഗദ ശ്ധന ലീതോമണ്ഡേനവ-ജയേല് 

അസ്ൃശരംസമസുംച സ്യ ശാംസിപ്രവാഹികാം- 
വ്യാ__ഒല്തുലാം പച്ചയായ കുടകപ്പാല പരിന്മേല് താലി 

൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായമിട്ട നാലെന്നു ശേഷിപ്പിച്ചു 
പിഴിഞ്ഞരിച്ചു മറെഠാല് .പാത്രത്മിലാക്കുക മുക്ഷറഠി താതിരി 

വ് ശൂവളത്തിന്വേര് പാടക്ക്ഴങ്ങ്' ഇലവിന് പശ മുത്തങ്ങ അതി 
പിടയം ഇവ ഒരു പലഹീതം ശക്രെ പാവാക്കി] തവിയില് പറ 

ന്ന പാകത്തില് ഇട്ട യോജിപ്പിച്ചു സേവിക്കുക ആട്ടില്പാലോ മ 
ണ്ഡമോ മീദത കുടിക്കുക ഭയങ്കരങ്ങളും പലനിറത്തില് അതിസരി 
ക്കയും വേദനയുണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവയും ആയ എല്ലാ ആ 
തിസാരങ്ങളും എച്ചാ അസ്തശ്ദരങ്ങളും എപ്പാ അശസ്സുകളും പ്രവാ 
ഹികകളും ശമിക്കും. ൂ 

ഒന്പതാമധ്യയേം. 
* ഫ്യതകല്പനാ. 

പിപ്പല്യാദിഘ്യതം. ഏം 
മൂ__ പിപ്പലീപിപ്പലീമൂല ചവ്യചിത്രകനാഗരൈൻ 

സസൈന്ധ വൈശ്ച പലി കെഘൃതപുസ്ഥംവിപാചയേല് 
ക്ഷിരംചതുശ്ുണം 3ത_0 തദ് ഘതംപ്പീഹനാശനം 
വിഷമജപധമന്ദാഗ്നി ഹരം രചി കരംപരം 
വ. രിപ്പലി തിപ്പൂലിമൂപ; കാട്ടമുളകിന്3വേര് കൊടുടവലി 

കഴങ്ങ് ചുക്ഷ? ഇത്ുപ്പ് ഇവ ജരുപലംവിരം നെയ്ക് ഇടബ്ഖഴി 
പാല് ഈ നെയ്യു പചിച്ചു സേവിക്കും, പ്ലീഹ ശമിക:ം വിഷമജവ 
രം അഗ്നിമാന്ദ്യം ജവയെഷ്കെയും ഏറവും ല്ചിയെ ഉണ്ടാക്കും 

ചാംദഗരീഘൃയം. 

'മൂ- പിപ്പലീപിപ്പലീമൂലം ചത്ൂരകാഹസ്മിപിപ്പലീ 
ശവം ഷ്ടാനാഗരംധാന്യം ൨0൨.വില്വംയ വാനിചകാ & 
ദൂവ്യശ്ചപലികൈരേതൈശ്ചതുഭഷഷ്ഠിപലംഘൃതം, 
ഘൃതാക. തഗൂണ.ദ്യാ ച്യാംഗരീസ്വരസംബുധര് 
തഥാചതുറ്റ ണംദത്വാദധിസപ്പിയിപാകം യല്, 
ശനെശമയനെവിപക്തവ്യം ചാംഗേരീഷ്യതമുത്തമം ല് 

ി തദ് ഘതംകഫലാതുഘല്ലം ഗ്രഹണ ശോവികാരനു൪ര് 



ജോ ൯൭൭൧൭ 

ഫത്ത്യാനാഹഗുട്ഭ്രംശം മൃത്രക് ദ്ലൂംപ്രവാ ഹികാം. 
വ്യാ__തിപ്പുലി. തിപ്പുലിമൂലം. കാട്ടവേലിക്കിഴഞ, ആന 

ത്തിപ്പലി, നാഷ്കകരണം കുട്, കൊത്തമ്പലേരി, പാടക്കുഴങ്ങ് കൂ 
വളുത്തിന് വേര്, കുറാശാണി ഇവ ഒരുപലംവീമം. നര” പലം 
നെയ്യ് നെയ്യില് നാലുമടങ്ങു പുഴിയാരല് കുത്തിപ്പിഴിജ്ത രസം. 
അത്രയും തൈര് എല്ല കൂട്ടി മുദുചായി പചിച്ചു സേവിക്കുക ഇ 
തു ഏററവും ഉത്തമമായതാകുന്നു. കഫവാതാദി ചങ്ങളായ ഗ്രഹ 
“ണി അശസ്സ് ഇവയെകളെ ധും ആനാഹം, ഗുദം പുറത്തുവരുന്ന 
തു മൂത്രകൃഷ്ം പ്രവാ ഹിക ഇവയേയും ജയിക്കും. 

മസ്ൂരഘൃതം. 

മു മസൂരാണാംപലശതം നീരദ്രോണേവിപാചയേല് 
പാടശേഷംശ്ൃതംനീത്വാ ദത്വാവില_ പലാഷ്ടരകം 
ഘൃതപ്രസ്ഥംപ3ചത്തേന സവ്യാതീസാരനാശനം 
ഗ്രഹണീംഭി।ന്നവിട് കംച നാശയേച്ചപ്രവാഹികാം. 
വ്യാ__ചണംപയറ് ഒരു തുലാം ൧൬ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തി 

ല് പചിച്ചു നാലൊന്നാക്കി എട്ടുപചം കൂവഷത്തില് വേര് അരച്ചു 
കലക്കി ഇടങ്ങഴി നെയ്യുംചേത്ത്ു കാച്ചി സേവി കടക എല്ലാ അതി 
സാരങ്ങധേയും കളയും ഗ്രഹണി. ഭിന്ന വിട് കം പ്രവാഹിക ഇപ 

യേയും കളയും. ർ 
കാമദേവഘമൃതം. 

മൂ-- അശ്വഗന്ധാതുലൈകാസ്ാ തദഭഭ്മോഗോക്ഷുര സ്തൂത$ 
' ബലാമൃതാശാലിപള്സ്ീ വിദാരീചശ താവഴി 

പുനന്നവാശ്_ത്ഥശ്രുണ്ലീ കാഷ്ടരയാസ്തുഫലാന്യപി 
പദ് മബീജംമാഷബിലം 3903 പലം പൃഥക് 
ചതുദ്രോണാംഭസാപക്ത്വാ പാദശേഷംത്തൃതംനയേല്. 

ീവനിയഗണ$3 മഷ്ടം പദ് മക രക്തചന്ദനം 
പത്ര ചംപിപ്പ്ുലീദ്രാക്ഷാ കപികഛുഫലംതഥാ 
നീലോല്പലംനാഗപൃഷ്ടും സാരിലേദ്വേബലേതഥാ 
പൃഥക് കഷ്ാഡം മാഭാഗാ. ശക്കരായാര്പലദ്വയം 
രസശ്ചപെണബ്രുകേക്ഷ്യണാ മാഡം കെകംസമാഹരേല് 

ഫൂതസ്യചാഡ്ഥ കംദത്വാ പാനയേന്മുദുനാഗ്ധിനാ 
ഘ്ൃതമേതന്നി ഫന്ത്യാത്തു രക്തപിത്മമുരക്ഷതം 
ഹ ചീമകംപാണ്ഡുദരോഗം വങ്ല്ൂഭേദംസ്വരക്ഷയം 
വാതരക്തംമൂതകൃ പ്ലം പാശശളൂപംചചാമലാം 

തുക മേയമുരോദ ഹം ടാശമധോജഃക്ഷയംതഥാ 
രീ .നാംചൈ വവപ്രാതായാം ഗഭദ ശുക്രദംദൃണോം 



നം. 

കാമദേവഘ്ൃതംനാമ ഫുദ്യൃയംബല്യരസായനം 
വ്യാ__ അമുക്കിരം ഒരു തുലാം ഞെരിഞ്ഞില് ൪൧ പലംക൨ 

ന്തോട്ടിം അമുതുംഓാരിലംപാല് മുതക്കിന് കിഴ ഞുംശതാവരിക്കിഴങ്ങും, 
തമിഴാമം പേരാല് ചുഭഭം കുമഴിന് കായ്, താമരയരി, ഉഴുന്നി൯പ 

രിപ്പ് ഇവ പത്തുപലംവീതം ൬൪" ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായ 

മിട്ടു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിക്കുക. ജീവനിയഗണം, കൊട്ടം, പതു 
കാ ചെഞ്ചന്ദനം, പച്ചിലം തിപ്പലി, മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴംം നാഷ്ക്ൂര 

ണപ്പരിപ്പും കരിക്കൂവകളക്കിഴങ്ങു നാഗ] യു നവനീഗ്ടിരണ്ടും കുറ. 

ന്തോട്ടിവേരു ഇവ പ്രത്യകം ൩൭.൭ ഞുവീതം പഞ്ചസാര ഫലം ൨. 
വെളുത്തകരിബ്ിന് നീരു നാലിടങ്ങഴി നാലിടങ്ങഴി പത്ുുധില് 
നെയ് മൃദ്വഗ്നികൊന്നു പചിച്ചു സേപ്പി ദക. രക്തപിത്തം ഉ 8 
തം ഫലീമകം പാണ്ഡുദരാഗം നിറപ്പുകച്ച ഒച്ചുയടല്തു വാതരക്തം 
മൂത്രകൃ്ഛം പാശ്വശൂലം കാമലാ ശുക്ല ്ചയം ഉദരോദാഹം കാശ്വം 
ഓജ$ക്ഷയം ഇവയെ ളെയും. സ്ത്രീകംക്കു സച്ഛ സന്താനചാഭത്തെ 
ചെയ്യും പുരുഷന്മാക്ട ശ്രുക്സത്തെച്ചെയും കാമാഃദവഘ്ൃതമെന്ന 

ഇതു ഫൃദ്യമായും ഖെല്യമായും രസായനമായും ഭവിക്കുന്നു. 

ത്രി ഹഫലാദിഘൂതം. 

മൂ__ ത്രിഫലാദ്വേനിശേകൌനി സാരിവേദ്ദേപ്രിയംഗുകാ 
! ശാലിപ്പള്്ലീപ്രശ്ലിപള്്റീ ദേഖദാദ്്യേലവാലുകം 

നതംവിശാലാദഡീച ദാഡിമംനാഗകേസരം 
നീലോല്പലൈലാമഞ്ജിഷ്യാ വിഡംഗംകുഷ്ഠപദ്ടകം 
ജാതീപുഷ്ടും ചന്ദനംച താലീസംബ്ബഹതീതഥാ ൽ. 
ഏതെകഷസമൈര്കള്ലതെ ജജലംദത്വചതുഗ്ുഗണം 
ഘൃതപ്രസ്ഥംപചേദ്ധീമാനപസ്താദരജപദരക്ഷയേ 
ഉന്മാദേവാതരകേതച കാസേമന്ദാനദലരഥാ 
പ്രതിശ്യ-യേകടീശുദല തൃതിയകചതുത്ഥാക 
മൃത്രക്ടട ക്ല്ൃവിസല്പ്േച കണ്മൂപാണ്ഡ്വമേയേത്വഥാ 
വിഷദ്വധപ്രമേഹേഷ്ട ൩൮൭ ഥെവോപയുജ്യർത 
ധാ മ യക്ഷരക്ഷോഹരകികൃതം. 

വ്യാ--ത്രിഫല,, മഞ്ഞം രണ്ടും, അരേണു ൭.൦൭ ന൨നീണ്ടിര 
ഒ്ദും ഞാഴല്വുധും ഓരിലവേരും മുവ്വിലവേരു, ദേവ മാരം; ഏലാ 

വാല്യകംം തകര'., കാട്ട വെക്കൂരിം നാഗന്തിം രാധികാതമം, നാഗ്ര 
വും കരിത്ൂവളുക്കിഴങ്ങു, ഏചതതരി, ഞ്ചട്ടി, വിഴാലരി കൊട്ടം 

പതുമുഖം, പിച്ചുകഠൊട്ട ചന്ദനം. താലീസപത്രി, ചെരഷഴ്ച 
ന, ഇവ മുന്നു ഴഞ്ചുവീതം നാലമടങ്ങുവെക്കുത്രില് അരച്ചു പല 
ക്കി ഇടങ്ങഴി നെയ്യുംചേത്തു കാച്ചിസേചിക്കക അപേസ്തരംം ജ 



൯൪7. 

രം. ക്ഷയം, ഉന്മാദം വാതരക്തം ചുമ അഗ്ധിമാന്ദ്യംം പീനസം 
അരക്കെട്ടില് വേദന, തൃതീയകം ചത്ുത്ഥരം ഏന്ന ജപരങ്ങ?ം,മൂ 
ത്രകൃഷ്ണന വിസഖ്ലുംം ചൊറിം പാണ്ഡുരോഗംം രണ്ടുവിധം വിഷം, 
പ്രമേലാരും€ം, ഇവയെല്ലാം കളയും വസ്ധ്ൃത്വംകളയും യക്ഷരു 

ക്ഷോഫരമായും ഭവിക്കും. 
€ ത്മമൂതാഘൃതം. 

മൂ__ അമുതദ്പഥകല്ലഭ്യാം സക്ഷീരംവിപചേദ് ഘൃതം 
വാതരക്യംജയത്യറശു കുഷ്ഠംജയതിദുസ്മരം 

സാ. വരമൂുതുകഷായംഅമൂതുത മന്നകല്ല,വുംപാലും നെയുംചേത്്മു 
കാലിസേവിക്കുക ഭയങ്കരമായ വാതരക്തയും കഷ്ടവും ജയിക്കും. 

മഹാതിക്ഷത,ഘ്ൃതം. 
മൂ__ സപപൂഛദഃപ്രതിഷിഷാ ശമ്യാകകടുരോഹിണി 
ടം റ ഠോമുസ്യമുശീരംച ത്രിഫലാപപ്പുടസൂഥാ 

പഴടാലനിംബെമഞ്ചി സ്വാ പിപ്പുചീപത്മ ചംശഠീ 
ചന്ദനംഗഥ ന്വയാസശ്ച വിശാലേദ്വേനിശേതഥാ 
ഗുള ചീസാരിവേദ്വേച മുധ്യാ വാസാശതാവരി 
ത്രായന്തീന്്രയവ യഷ്ടീ ഭൂനിംബശ്ചക്ഷഭാഗകാ$ 
ഘയതം ചതുശ്ലൂണംഭദ്ലാദ്ഘൃതാദാമലകീരസ 
ദ്വിഗുണഃസപ്പ്റിഷശ്ചാത്ര ജലമഷ്ടഗു ണംഭവേല് 
തത്സിഭ്ധം പായയേല്സപ്പ്രിപാതരക്തേഷുസവ്യഥാ 

' കുഷ്ടനിഠക്തപിത്തംച രക്താശാംസിചചാണ്ഡുതാം 
൫ഹ൮ു(൫ംഗഗുന്മവി സപ്പ്യപ്രദാരന്ഗണ്ഡമാലികാം 
ക്ഷുദ്രാരാോഗാഞ്ചജവരാംമെശ്ചവ മഹാതിക്തമിദംജയേല് 

വ്യാ__ഏഴിലമ്പാല അതിവിടയം കൊന്ന കടുരോഹിണി 
പാടക്ഖഴങ്ങു മുരവ്തങ്ങ രാമച്ചം ത്രിഫലദത്തേ ടു പപ്പട ച്ലുല്ലു പട 

വലം വേച്ലു മഞ്ചട്ടി തിപ്പലി പതുമുകം കടച്ചാലം ചന്ദനം കൊട്ടു 

ഞആആവ കാട്ട മവള്ളരി മഞ്ഞംരണ്ടും തഅരമൂതു നവനീണ്ടിരണ്ടും പെരു 
ങരുമ്പ ആടലോടകം ശതാവരി ബ്രഹ്മി കുടകപ്പാലയരി അതിമധു 

രംനില “വപ ഇവകൂന്നുകഴഞ്ുവിയം നാലുമടങ്ങുനെയ്യും മ്ലൊയ്യില് 

രണ്ടുമടങ്ങു പച്ചുനൊല്ലിക്കയുടെ രസവും നെയ്യില് എട്ടമടങ്ങ വെ 
ജവുംച്വേത്തു കാച്ച !തംരി.കെ എല്ലാവാതരക്ഷങ്ങളം കുഷ്ടങ്ങളും 

രക്തപിത്തം രക്ത. ശസ്സു പാണ്ഡു ഹുഃദ്രാഗം ഗുന്മം വിസപ്ലം പ്രദ 
രം ഗണ്ഡമാലികാ ക്ഷുഗ്രരോഗം ജ്വരം ഇവയും ശമിക്കും. 

റ് കാസീസാദിഘൃതം. 
മൂ. കാസീസംദ്വേനിശേ മുസൂംഹഴിതാലംമനര്ശിലാം 

കമ്പില്ലകംഗന്ധകഞ്ചെ ലിഡംഗംഗുശ്ശൂലുംതഥാ 



ദ 

സീക്ഥ ൦മരിചംകഷ്ും*തുത്ഥ കം ഗൌരസഷപാന് 
രസാഞ്ജനം വസിന്ധൂരം ശ്രീവാസംരക്തച്ചന്ദനം 
ഇരിമേദംനി ,ബഖപത്രം കരഞ്ജംസാരിവ വേച്ചാം 
മഞ്ജി ഷ്ഠ മധു ലംമാം സീം ശിരിഷ൦്ലോ ഭപഭ് മകം 
ഫരി തകീംപ്രപുന്നാടം ചൂള്്റ്മയല് കാഷ്ി കാന്പ്രഥക 
രുതസ്ധച്ചുള്്റ്ലമാലോഡ്യ ത്രംശല് പലമിതേഘൂതേ 
സ്ഥാപ്പധേതമാശുപാത്രേച ഘദമ്മസച്ദിനാനിവൈ 
തരസ്യാഭ്യംമഗകഷ്ടാവി ദദൂപാമാവിചച്ചികാ$ 

ശുകദോഷാവിബപ്പാശ്ച വിബ്ല്യോടാവാതരക്തജ 8 
ശി മസ്റ്റടോപദംശ്വശ്ച നാഡി ദുഷ്ടവ്രണാനിച 

ശോകശോഭ ൧ന്ദരശഷ്ചൈവ ലൃതാര്ശാമ്യ നിദേഹിനാം 
ശോധനംരോപണഞ്ചൈവ സു വള്്്റുകരണംഘ്ടതം 

വ്യാ കത്ത ഈയം മഞ്ഞര്ാരന്ടും മുത്തങ്ങ അരിതാലം 

നയാല കമ്പിവല ഗന്ധം വിഴാലഭി ഗുഗ്ശൂലു മെഴുകു മുളകുകൊ 
ട്ടം തുത്ഥം ചെമന്ന കടുകു രസാഞ്ജനം സി യൂം തിരുപട്ടപ്പശ ര 
ക്ര.ചന്ദനം കരിവേലമ്പട്ട വേപ്പില ഉങ്ങു ന൨നീണ്ടി വയന്പു മ 
ഞ്ചട്ടി ഇരട്ടിമധുരം മാഞ്ചിനെന്മേനിലാക പാച്ചോറഠി പതുമുകം ക 
ടക്ക തകരം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവിതം പൊടിച്ചു മുവ്യൂതൂപലം നെയ്യി 
ല്കലക്കി ചെയ്മു പാത്രത്തിലാ 9 ഏഴുദിവസം ചവെയ്ലതുതുവ 
ച്ചിരുന്നു എടുത്തുദേഹത്തു പുരട്ടും കുഷ്ടത്ങം തരുതനം ചൊടി 

ചിരങ്ങ ശുക ഃദാഷം വിസദ്ല്ം വിസ്റ്റ്റോടം മുതലായ ്വാതരക്ത ക 

വികാരങ്ങളെ ശിരര്ധസ്്റ ടം ഉപഭംശം നാഡിവ്വണം ദുഷ്ട്ര്യൂണം 
ശോഥം ഭഗന്ദരം ലൂതാരാഗത്ഭം ഇവശമി ഴം വ്രണങ്ങാംക്കശോ 
ധയത്ത്െയും ഉണ ഖനെയുംറചയ്യും സ്വക്ല്്ുന.ത്തെയുണ്ടാക്കും. 

റ; ജാത്യാദ് ലത. 
മൂ-- ജാതീന ംബപടോലംല ദേധവിശേകടടരോഹിണ്ടി 

മഞ്ജിഷ്യാമധുകംസി കഥം ഒരഞ്ജാശീരസാ ദിവ: 
തുത്ഥം ചവി പചേത്സക്ഛക ക ല്ലെ രഭിരംഘൃതംബ്ുധ 8 
അ സ്യലേപാല്പ്രരോഹന്തി സ്ൂക്ഷ്മനാഡി വൃണാ പി 
മമ്മാശ്രി മാഃഭക്ലദനശ്ച ഗംഭീാ 8 സരുജോവ്ണാ$ 

വ്യ പിച്ചുകം വേപ്പ് പടവലം മഞ്ഞഠംരന്ദും കട്ടരോഹി 
ണീ മഞ്ചട്ടി ഇരട്ടികധുാം ൭. ഴകു ഉങ്ങു രാമമം നവഡിന്ഭി തുത്ഥം 
ഇച അരച്ചു നെയ്യില് കലി കാച്ചിയ ം സൂക്ഷ്മുദച്ചായ ന 
ഡീവ്രണങ്ങറം വേദനയും നലവും ഉക്ള മമ്മാ തംളോയ ൧. ടീ 
ര്വ്രണത്സം ജുവയും ശമിക്കും ത [ 



൯ ൬൨: 

ബിന്ദുഘ്ൃതം. 

മൂ. ചിത്രകശംഖിനീപഥ്യാ കന്മില്ലസ്ത്രിവൃതായുഗം 
വൃഭ്ധദാരശ്ചശമ്യാകോ ദന്രീദനീഫലംരഥാ 
കോശാതകിദവ മാളീ നീല'നീശിരികള്്്റികാ 
സാതലാപിപ്പുലീമൂലം വിഡ്ധാഗംകടു ടി തഥാ 
ഹമക്ഷീറീ ചവിപചേല് കലെല്ല ഭരഭ'പിചുന്മിതെ? 

ഫൃതപ്ര സ൦ംസ്ണ്ഹീക്ഷിരേ ഷട് പലേതുപലദ്വമയ 
അരക്ക്ഷീരസ്യമ തിമാംസ്മ ത്സിഭ്ധംഗുന്മകഷ്ഠഫൃൂല് 
ഹന്രിശൂലമു ദാവത്തംശോഥാര്മാനംഭഗന്ദരം 
ശമയതൃഭരാണ്യഷ്ടൌനി പിതംബിന്ദുസംഖ്യെയാ 
ഗോര് 4 .്ധനോഷ്ക്കദുംശ്ധന കൌലര്ത്ഥേനശൃതേനവാ 
ഉഴ്ണേദകേനവാപീത്വാ ബിന്ദുവേഗൈവ്വിരേചയേല് 
ഏതദ് ബിന്മഫൂുരംനാമ നാഭിലേപാദ്വിരേചയേല് 
ല്യാ__കൊടുചേലി ശംഖപുള്കി പടുക്കാ കമ്പിപ്പാല ത്രികോല്ല 

ക്ടൊന്നരണ്ടം മറിക്കുന്നികൊന്ന നാഗദന്തിവേരു നാഗദന്തിയുടെ 
അരി പുട്ടല്പീരം ദേവതാജി അമരി മലയമുക്കി ചമ്മചന്ത കാട്ട 

തിപ്പുലിവേര് വഴാലരി കടുകു മലയെരുമ ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം 
െയ്യഇടങ്ങഴി കള്ളിപ്പലു ൬ പലം എരിക്കിന്പാലു രണങ്ടപലം: 

ഇങ്ങനെ ചേത്തുകാച്ചിയനെയ്യു ഗുന്മം കഷ്ടം ശൂലം ഉദാവത്തം 
ശേം ആആധ്മാനം ഭഗന്ദരം എട്ടവിഥ ം ഉദരങ്ങറം ഇവയെക്കളു 

പ യും തുള്ളിട ണക്കാക്കി സേവിക്കണം ൨ ശുവിന്പാലിലൊ ഒട്ടക. 
തമില് പാലിലോ പഴമുതിരക്കഷായതഠി ലൊ ചൂടു വെള്ളത്തിലൊ 
കുടിക്കണം. ബിന്ദു വേഗംകൊണ്ടു വിരേചിക്കം ഈ ബിന്ദുഘൃതം 
നാഭിയില് പ്ുരട്ടിയാരു വി.രചിക്കും. 

ത്രെപല 

മൂ. ത്രിഫലായാരസ്ധപ്രസ്ഥം പ്ര ം വാസാരസോഭ്ളുവം 
ഭൂംഗരാജരസ്പ്രസ്ഥം പ്രസ്ഥമ ജംപയ$സ്യ്തം 

ടത വാതത്രഘ്ൃരപ്രസ്ഥം കല്ല ഷമി തൈപ്രഥക 
ത്രിഫലാപിപ്പുലിദ്രാക്ഷാ ചന്ദനം നസെന്ധവംഖബലാ 
കാകോ ക്ഷീര കാകോള് മേദാമരി ചന. ഗരം 

ശക്രൊധുംണ്ഡരീകംച കമലംചപുനന്നഖാ 

നിശായ ശം പമധുകം സവ്വവൈഃരഭ്വിപാചയേല് 
നക്താസ്ധ്യംനകുലാസ്വ,ംച ക ണ്ഡപില്ലംതഥൈവച 
നേത്രസ്രാവംചപടലം തിമിരംഖ്ാജകംജയേല് 

[ അരന്വയേപിപ്രശമംയാന്തി നേത്രമരാഗാ$സുദാരുണാ? 
തെത്രൈപഥംഘൃതമേതഭധി പ൦നേയസ്യദിഫഷൂചിതം 

ഖയപരരിഫലപപ്ചജായേതു ഇടിച്ചുപിഴി്മബംഇടങങ ആട 



ൽ... 

ലോടകരസം ഇടങ്ങഴി കയ്യുന്പ്യരസം ഇടുങ്ങി ആട്ടിന്പാല് ഇട 
ങ്ങഴി നെയ്യ് ഇടങ്ങഴി ത്രിഫലാ തിപ്പലി മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം ചന്ദ 
ന, ഇത്തുപ്പു കുരടന്തോട്ടി കാകോളി ക്ഷീരകാകോളി മേദ മുളകു ചു 
ഒഴ പഞ്ചസാര താമരപ്പൂവു താമരവകൂയം തമിഴാമ മഞ്ഞഠാംരണ്ടും 

ഇരട്ലിമധുരം ഇവ മൂന്ന ചഴഞ്ചയവീതം കാച്ചി സേവിക്കുക നക്താ 
്ധ്യം നകുചാസ്ധ്യം ചൊഠിച്ചില് പില്ലരോംഗങ്ങം നേത്രസ്രാവം 
പടലം തിമിരം അജ പാദരാഗം ഇവ ശമി ദം. ഭയങ്കരങ്ങളായ മ 

൨ നേത്ര ദരാഗങ്ങളും ശമിക്കും ഈ തത്രെഫലാഘ്ൃതം പാനത്തി 
നും നസ്യം തപ്പണം മുതലായതിനും ഉ ചിതമാകുന്നു. ത്രിഫല കു 
ഷായമിട്ടെടുക്ണെ മെന്നു ചികിത്സാരത്ത്തില് പാഞ്ഞു കാണു 
ന്നത് അബദ്ധമാകുന്നു “ആ ദ്ര പത്രിഫലാഗ്രാഹ്യംസാമത്വ്യാ 
ല് സ്വരസോക്തിഷ്ടാ? എന്ന ക്ഷാരപാണീയമനുസഥിച്ചു പല്വ 
യായിട്ട കൂട്ടേണ്ടതുതന്നെഷാണ് ഉ ചിതമായിട്ടുള്ളത്', 

ഗൊരാദ്യഘൃതം. 

മൂ__ ദേവഹഴിദേസ്ഥിരാമൂവാ സാരിവാചന്ദനമമദ്വയൈ$ 
മധു പളി ചമധു ചം പത്മ കസരപത്മ കൈ$ റു 

ഉല്പദലാശീരമേദാദി ത്രിഫലാപഞ്ചവല്ലുമെല$ [ക് 
ക്ലെ കഷമിതൈരേതൈ$3ഘൃതപ്രസ്ഥാവിപാചയേല് 

വിസപ്പ്രലുതവിദസ്റ്റോട വിഷകിടവ്രണാപഹം 
ഗൌരാദ്യമിതിവിച്യാതം സഡ്റ്റിവിഷഫരംപരം 
വ്യാ__മഞ്ഞം രണ്ടും ഓരില പെരുങ്കരുന്വ നവയിണ്ഭി ച 

ന്ദനംരണ്ടും ചിറാമുത്' ഇരട്ടിധുരം താമരയല്ലി പതുമുകം ആന്പ 
ല്കിഴങ്ങു രാമച്ചം മേദകാം രണ്ടും ത്രിഫല പഞ്ചവല്ലുങ്ങറം ഇവ 

൩. കഴയ്മയെവിതം ഇടങ്ങഴി നെയുചേത്ത പചിച്ചു സേവിക്കുക വി 
സ്റ്യം മൃതം വിസ്റ്റോടം വിഷം ക്ൃരി വ്രണം ഇവ ശമിക്കും. ഥൌ 
രാദ്ലയമെന്നു പ്രസിഭ്ധമായ ഈ ല്ലൃതം ഏറാവും വിഷഹരമാ 
കുന്നു. 

ബലാദ്മല്ൃതം. 
മൂ... ബലാമധു കരാസ്റ്റാഭ ദു ശമുലഫലത്രി കൈ$ 

പൃഥക്ദ്വിപലി കെരേഭി ദ്രോണനീരേണപാചയേല് 

മയ്യൂനംപക്ഷപി ത്താസ്ര യക്ടല് പാദാസ്യവജ്കിതം 
പാദശേഷംശൃതംനീതവാ ക്ഷിരംദത്വാചതത്സമം ഘൃ തപ്പസ്ഥംപചേബദ്ൃഗ്' ന. 

റ ൭. 



ടം 

തത്ത ദ്ധംശിരസ പീഡാം മന്യാപൂഷ്യഗ്രഹംത.ഥാ 
തരദ്ദിതം കളൂ്റന്ാസാക്ഷി ജിഹ്വാഗജതജോജയല് 
പാദനസ്ധയതഥാള്ംഗേ കഷ്ല്്റയരേഷുയുജ്യഃത 
ഹേമത്തകാലശ് ശിര വസന്തേഷു ചശസ്യതേ. 

വ്യയാ__കുവന്തോട്ടി ഇരട്ടിമധുരം അരത്ത ദശമൂലങ്ങംത്രിഫ 
ല ഇവ പ്രത്യ്യേദം രണ്ടുപലം വീതം പതിനാഠിടഞ്ങഴി വെള്ളതത 
ല് ഇട്ട ചിറകും പിത്തയും രക്തവും യക്ടത്തും കാലും മുഖവും കുള 
ഞ്ഞ ഒര മയിലീനേയും ചേത്തു പചിച്ചു നാലൊന്നു ശേഷിച്ച 
കഷായത്തില് സമം പാലും ഇടഞാഴി നെയ്യും ജീവനീയഗണം മൂ 
ന്നുകഴഞ്ചുവീതം അരച്ചതും ചേത്തു കാച്ചി അരിച്ചു സേവിക്കുക. 
തലദവദന മന്യ:പൃഷ്ടങ്ങളിലെ പിടുത്തം അദ്ദിതം ചെവി മൂക്കു 
കം നാവു കഴുത്ത് ഈ അംഗങ്ങളിലെ വേദന ഇവയെ ജയി 

ഴം. പാനത്തിനും നസ്ൃത്തിനും അഭ്യംഗത്തിനും ചെവിയില് 

നിറയ്ക്യന്നതിനും യോജിപ്പിക്കാം ഹേമന്തം ശിശിരം വസന്തം ഈ 
ജുതുക്കളില് ഇതിനു വജരെ ഗുണമുണ്ടായിരിക്കും. 

പഥലഘ്തംം 

മു__ ത്രിഫലാമധുകം കുഷ്ഠം ദ്വേനിശേ കടടരോഹണി 
വിഡംഗംപിപ്പുലിമുസ്മാ വിശാലാകട് ഫലംവചാ 

. ദ്വേമേദേദ്േപചകാകോള്ള്യൌ സാരിവേദ്വേപ്രിയംഗുകാ 
ശതവുഷ്്ാഹിംഗുരാസ്സാ ചന്ദനംരക്തചന്ദനം 
ജാതീപ്പഷ്ണുംതുഗാക്ഷീരി കമലംശക്രൊതഥാ 
അജമോദാചദ നതിീച കല്ലൈരേ തൈശ്ചകാഷികൈഃ 
ജീവദ്വത്തസൈകവള്്റായ ഘ്ൃതപ്രസ്ഥംപഗശോക്ഷിപേല് 

ചതുശ്ശൂഃണനപയസാപദചദാരണ്വഗോമയൈ $ 

സുതിഥൌപ്ഷ്യനക്ഷത്രേ മുദൂാണ്ഡേതാരമജേതഥാ 
തത പിബേഛുഭദിനേനാരീവാപുരുഷേ-ഥവാ 
ഏതത്സപ്റ്ിന്നരദപീത്വാ സ്റ്രീഷനിത്ചംവൃഷയേതേ 
പുത്രാനുല് പാദയേദ്ധീമണ് വസ്ധ്യാപിലഭതേസുതം 
അനായുഷം വാജനയേദ്യാചസൂതാപുന$സ്ഥിതാ 
ലൂത്രംപ്രാപ്ലോതിസാനാരീ ബുഭഥിമന്തംശതായു ഷം 
പ്ുതല് ഫലഘൃതംനാമ ഭാരദ്വാജേനഭാഷിതം. 
വ്യാ ത്രിഫല ഇരട്ടിമധുരം കൊട്ടം മഞ്ഞ 0ംരണ്ടുംകടുരോഫ 

ണി വിഴാലരി തിപ്പലി മുത്തങ്ങ കാട്ട വെള്ളരി കുമിഴിന് കായവയ 

ബു മേദണ്ടും കാകോളിരണ്ടും നറ. നീണ്ടിരണ്ടും ഞാഴൽ ചതകുപ്പ 
ന പലി പ 



__ന്ന് 

കയം അരത്ത ചന്ദനം രക്തചന്ദനം പിച്ചുകവു വു കൂവനൂ൨ താമ 
രവമുയം പഞ്ചസാര അയമോഭകം നാഗഭന്തി ഇുവ ൩ കഴഞ്ചെചി 
തം അരച്ചു കടിഞ്ഞൂല് പെററതും ഒര നിറമുള്ളതുമായ പതശ്രുവിന് 
നെയ്യില് കലക്കി നാലുമടങ്ങു പാലും ചേത്തു കാട്ടപശുൂ വിന് ചാ 

ണകവരടിയിട്ട തിയെരിച്ചു നല്ലതിഥിയില് പൂയം നക്ഷത്രംദിവ 
സം അരിച്ചു മണ്പാത്രത്തിലാക്കി വച്ചു ശുഭദിവസം നോക്കി 
സേവിക്കുക. പുരുഷന്നും സ്ത്രീയും സേവി ടാം പുരുഷന് സേധി 

ച്ചാല് സ്ത്രീകളില് നിത്യം കാള എന്നപോലെ പ്രവത്തിക്കും മലട॥ 

യായിരുന്നാല് പു തലാഭമുണ്ടാകും ആയുസ്സില്ലാത്ത കുട്ടികളെ പ്ര 
സവിക്കുന്നുവളായിരുന്നാല് പിന്നീടു ആയുസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പ്രസ 
വിക്കും ആൂവവത്സരം ജീവിക്കുന്നവനും ബുദ്ധിമാനുമായ പൃത്രമന 
പ്രസലിക്കം ഇതു ഭരദ്വാജമഹഷിയാല് പറയപ്പെട്ടതാകുന്നു. 

“വൃഷാദിംഘ്യതം. 
മൂ__ വൃഷനിംബാമൃതവ്യ്ഥീ പടോലാനാംശൃഭതനച . 

കല്ലേ നപക്വംസഷ്ക്റിസ്ക് നിഹന്യയാദ്വിഷമജവരാന് 
പാണ്ഡു കുഴുംവിസപ്റുംച ക്ലമീനശ ംസിനാശയേല്. 

വ്യാ__ ആടലോടകം. വേപ്പും അമൃതും ചെവവഴുതിന, പടച 
ലംം ഇവ കഷായമായും കല്ലമായും നെയ്കാച്ചിസേവി കൈ വിഷ 
മജുവരം ശമിക്കും. പാണ്ഡുമരാഗം കും. വിസപ്പം. ക്ൃരിം അസ്സു 
ഇവയും ശമിക്കും. 

ഫലാല്ൃതം: 

മൂ സഹചദരദ്വേത്രിഫലാം ഗുളചീംസപ്പനന്നവാം 
ശു കനാസാംഹരിഭ്ദേദ്വേ രാസ്റ്റാംമേദാംശതാവരീം 
കല്ല്ീകൃത്യഘൃതപ്രസ്ഥം പചചേല്ക്ഷീരേചതുഗ്ഗണേ 
തത്സി ഷം പായയേന്നാരിം യോനിശുൂലനിപീഡിതാം 
പീഡി താചലിതായാചനിര് ശൃതാചിവ്വതാചയാ 

പിത്തയോനിശ്ചവിദഭ്രാന്താ ഷണ്ഡയോനിശ്ചയായ്ക്താ 
ഠം പ്ര പദ്യയന്തേഹിതാ സ്ഥാനംഗദംഗ്ൃ്ണുന്തിചാസക്ടല് 

ഏതല് ഫലഘ്തംനാമ യോനിദോഷഫരംപരം 
ി 

വ്യാ--കരിക്കഠിഞ്ഞിം വെണ് കിഞ്ഞി, ത്രിഫല. അമുതും തമ ഴാ 
മം പലകപ്പയ്യാനി, മഞ്ഞറം, മരമഞ്ഞം, അരത്ത. മേട, ശതാ 
ഖി ഇവ കല്ലമായി ഇടങ്ങഴി നെയ്യും നാലിടങ്ങഴി പാലും ചേ 
ത്തു കാച്ചി സേവിക്കുക. യോനിയില് ഉള്ള വേദന, ഇളക്കം, നിഃ ലു 
ദൃതത്വം വിവ്ൃതത്വം പിത്തയോനി, വിഭ്രാന്തതം ഷണ്ഡഃയാ ന 

ത്ി, 



_ ൧00 -- 
ഇവശമിക്കം., യോനി സ്ഥാനത്തുറയ്കം ഇതു യോനിദോഷങ്ങറം.൭ 
ഏററധും ശമനകരമായ ഓഷധമാകുന്നു. | 

ഒതെലയയോഗങ്ങംം. 

ലാക്ഷാദിരതെലം. 
മൂ__ ലാക്ഷാഡ്മ മംക്വാഥയിത്വാ ജലസ്യചതുരാഡ കൈ 8 

ചതുത്ഥാംശശൃതംനീത്വാ തൈലപ്രടസ്ഥവിനിക്ഷ പേല് 
മസ വ ഡാ ട.ംചഗോദള്ലു സൃത്രൈഖ ധിനിയോജയേല് 
ശ തവൃയ്്ാമശവഗന്ധാം ഹരിദ്രാംദേവദാല്ച 
കടു ശിംരേണു കാംമൂവാം കുഷ്ടം ചമധുയഷ്ടികാം 
കന്ദനംമുസ്മകംരാസ്ക്ാം പൃൂഥക ട ഷപ്രമാണര $ 

കുള്റ്റൂയേത്തത്രനിക്ഷിപ്പയ സാധഃയല്മുദുവഹ്ിനാ 
തരസ്യാഭ്യങ് ഗാല്പ്രശാഭ്യന്തിസവേപിവിഷമജ്വരാ$ 
കാസശ്വാസപ്രതിശ്യായ ത്രികപൃഷ്ടഗ്രഹാസൂഥാ 
വാതപിത്തമപസ്താര മുന്മാദംയക്ഷരാക്ഷസാന് 
കബ്ൂംശ്ൂലംചമഭശ്ശൂന്ധ്യം ഗാത്രാണംസ്റ്ുരണംജ3യല് 
വുഫ്ടൂഗഭാഭവേദസ്വയ ഗദിണ ൮)ഭയംഗതോഭൂശം 
്യാ__നാലിടങ്ങഴി കോലരക്ക് ൧൬ ഇടത്ാഴി വെള്ളത്തില് 

കഷായമിട്ട നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ച ഇടങ്ങഴിഎണ്ണ്ണുയും നാലിട 
ഞാഴി തെര്വെക്ളവയും ചേതം ചതകപ്പും അമുക്കിരം, മരമഞ്ഞ 
6൦. ദേവതാരം, കടുരോഹണി, അരേണുകാം ചപെരുങംരുമ്പം കൊ 
ട്ടം ഇര്ട്ടിമധുരം ചന്ദനം മുത ങ്ങ അരത്ത ഇവ പ്രത്യേകം ൩..കഴ 
ഞുവിതം അരച്ചുകലക്കി! കാച്ചിഅരിക്കുക. ഇതുപുരട്ടിയാല് എ 
ല്ലാവിഷമജവരങ്ങളും കാസം ശ്വാസം പ്രതിശ്യായം കന്റത്തിന്നു 
മേലുള്ള പിടി ത്തങ്ങറം വാതം പിത്മം അപസ്താരം ഉന്മാദം യക്ഷ 
രാക്ഷസപീഡകഠം ചൊറിച്ചല് വേദന ദുശ്ശുന്ധം ശരീരത്തിലു 
ള്ളൂ തരില്ല ഇവ യെക്കളയും ഗദ ണി ദേഹത്തു പുരട്ടിക്കളിച്ചാല് 
വേഗം പുഷ്ടഗഭയായി ഭവിക്കും. 

അംഗശാരകതതെലംം 

മൂ... മൂവാലാക്ഷംഹരിദ്ദരദ്വേമഞ്ഞിഷ്ടംസ്ര്രരവാരുണീ 
ബ്ല ഹതീ സൈന്ധവം കും രാസ്ത്റാമാംസീശതാവരീ 
ആരനാളാഡ .കതത്ര ത്ൈലപ്രസ്ഥംവിപാചായല് 
തൈല ംഗാരകം നാമ സവജ .രവിമോഷണം. 
വയ പെരു കകരുമ്പ കോലരക്കു മഞ്ഞ€ംരണ്ടും മഞ്ചട്ടി കാട്ട 

വെള്ളരി ചെവവഴച മിന ഇത്തവ) കൊട്ടും അരത്ത മാഞ്ചി ശതാ 
'വരി ഇവ അര ച്ചുകലക്കി നാലിടങ്ങഴി അരിയ്ക്കു.ടിയും ചേത്തു ഇ 

ക കു ട് 

ന് വീത്തി പചിച്ചുതേ കം എല്ല ജവരങ്ങളും വി 
പോകും; ] 
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നാരായണതൈലം. 
മൂ. അശ്വഗന്ധാംബലാംവില്വംപാടലാംബുഹതീദ്വയം . 

ശ്വദംഷ്രാതിബലാം നിംബം സേ ൮0 നാകംചപ്പനന്നവാം 
പ്രസാരി ണിമഗ്നിമന്ഥം കുയ്യാദ്ദശപലംപൃഥക് 
ചതുഃദ്രാണേജലേപക്ത്വാപാദശേഷംശ്ൃതംനയേല് 

തൈലാഡ ദക നസംയോജ്യശതാവയ്യാരസാഡ്ഥകം 

ക്ഷിപേത്തത്രചഗോക്ഷിരം തെലാത്തസ്താച്ചതുഗ്ലൂണം 
ശനെവിപാചദയമദഭ ക്ലെ ിപലികൈട$പ്പഥക 
കുഷ്്ൈലാചന്ദനംവാളമാംസീ ശൈലേയ സൈന്ധ 
അശ്വ ഗന്ധാബലാരാസ്റ്റാശതപുഷ്ക്േന്രദാരുഭി8 (വൈഃ 
പളനി ചതുഷ്ടയേനൈവതഗരേണചസാധയേല്, 
തത്തൈലംനാവനേഭ്യംഗേപാനേവസ്ടൌചയോജയേല് 

പക്ഷാഘാതംഹഫനുസുംഭംമന്യാസുംഭാഗജഗ്രഹം 

കുബ്മുത്വംബധിരത്വഞ്ചഗതിഭംഗംകടീഗ്രഹം 
ഗാത്രശോദഷന്ര്രിയധ്വംസൌനഷ്ടത്ൂക്സുജ്വരക്ഷയാന് 
അണ്ഡവൃഭ്ധിംകരണ്ഡംചദന്തരോഗംശിരോഗ്രഹം 
പാശ്വശുൂലം ചപാംഗുല്യംബുഭ്ധിഹാസ്തംചഗ്രഭസീം 
അന്യ്യാംശ്ചവിഷമാന്വാതാഞ്ജയേത്സവാംഗസംഗശ്രരയാ 
അസ്പ്രഭാവാദ്വന്ധ്യാപിനാരീലുത്രംപ്രസ്ൂയതേ (൯ 
മര്ത്യ്യോഗജോഗസൈവാതുരലാദസ്താല് സുഖീഭവേല് 
യഥാനാരായണോദേവോദുഷ്ടു൭ ദെത്യവിനാശന$ 
തഥൈവവാതരോഗാണാംനാശനംതെലമത്തമം 

വ്യാ. അമുക്കിരം കുവന്തോട്ടി കൂവളത്തിന് വേര് പാതിരിവേര് 
ചുണ്ടരണ്ടും നായ്ക്രണ പെരുങ്കവന്തോട്ടി വേപ്പ് പലകപ്പയ്യാനി 
തമിഴാമ തലനിളി മഞ്ഞം ഇവപ്രത്യേകം പത്തുപലംവിതം൬൪" 
ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായമിട്ടു നാലൊന്നുശേഷിപ്പിചു പി 
ഭിഞ്ഞരിച്ചു നാലിടങ്ങഴി എണ്ണയും ഗാലിടങ്ങഴി ശതാവരിരസ 
വും എണ്ണയില് നാലമടങ്ങു പാലും വി കൊട്ടം ഏചത്തരി ച 
ന്ദനം ഇ.ല്വേലി മാഞ്ചി കല്ലദം ഇന്തുപ്പ് അമുക്കുരം കുരഭത്താട്ടി 
അരത്ത ചതകുപ്പ ദേവതാരം ഓരില മുവ്വില കാട്ടപയറ കാട്ടഴ്ചന്നു 

തകരം ഇവ പ്രത്യേകം രണ്ടുപലംവീതം അരച്ചു കലക്കി കാല്ചി 
ത്തേക്കുക ഇതു കവിം കൊള്ളുന്നതിനും തേയ്ക്ന്നതിനും കുടിക്കു 
ന്നതിനും വസ്മിക്കും യോജിപ്പിക്കാം. പക്ഷാഘാതം ഹനുസ്തംഭം മ 
ന്യര്സുംഭം ഗളഗ്രഹം കൂനത്വം ചെവികേളാന്വയ്യായ്ക്കുനടക്ക:ന് 
മേലായ്ക്കു കടിഗ്രഹം ശരീരംമെലിവു ച്് നഷ്ഠടശ്രു 

7: 
] 
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കം ജ്വരം ക്ഷയം ത ണ്ഡവൃഭ്ധി കുരണ്ഡത ദന്തരോഗം ശിരോഗ്ര 
ഫം പ്രാശ്വശുൂലം കാല്മുടന്തു ഓാമ്മക്കേട്ട ഗ്രഭ്ധ്യസി ഇവയും സ 
വാംഗസംഗശ്രയങ്ങളായ വാതങ്ങളും ശമിക്കും. വന്ധ്യയായാല് പു 
രൂലാഭം ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന്നും ഗളത്തിന്നും കുതിരയ്ക്ും ഈ തൈ 
ലം സുഖദായകമാകുന്നു ദുഷ്ടദൈത്യവിനാശനത്തിങ്കല് ശ്രീനാ 
രായണന് യാ താരുവിധമോ അപ്രകാരം വാതരോഗവിനാശന 
ത്തിങ്കല് ഈ തൈലം പ്രശസ്ൂമാകുന്നു. 

ബലാതൈലം. 

മൂ..ബെലാമൂപകഷായേണദശമൂലശൃതേനച 
കുലത്ഥയലകോലാനാംക്വാഥേനപയസാതഥാ 
രഷ്ടാഫ്ടുഭാഥയുക്തേനഭാഗാമേകംചത്െലകം 
ഗദണനജിവനിഭയനശതാവയ്യുന്രദാരുണാ 
മഞ്ജിഷ്ഠാകുഷ്ഠരശെമലയതഗരാഗരുസൈന്ധവൈഃ? ! 
വചാപുനന്നവാമാംസീസാരിവാദ്വയപത്ര കൈ 
ശതപ്പഷ്ാശ്വഗന്ധാഭ്യാമേലയാചവിപാചഃയല് 
ഗഭാത്ഥ്യനീനാംനാരിണാംനരാണാംക്ഷിണരേതസാം 
വ്യവായക്ഷീണഗാത്രാണാംസൂതികാനാം ചയുജ്യഭത 
രാജ്ഞാംയോഗ്യമിദംതൈലംസുഖിനാംചവിശേഷത$ 
ഖെലാതൈലമിതിഖ്യതേംസവവാതാമയാപഹം 

ല്യാ-__എട്ടിലൊന്നുശേഷിപ്പിച്ച കുവന്തോട്ടിക്കഷായത്തോട്ടം 
അതിന്മണ്ണൂ, ദശമൂലകഷായത്തോടടം ആരത്മണ്ണും മുതിരയവം ല 
ന്തക്കുരു ഇവയുടെ കഷായത്തോട്ടും പാലോട്ടം ഒരുഭാഗം എണ്ണ 
യും ചേത്തു ജീവനീയഗണം ശതാവരി ദേവതാരം മഞ്ചട്ടി കൊട്ടു, 
കന്മദം തകരം അകില് ഇത്തുപ്പ് വയന്മു തമിഴാമ മാഞ്ചി ന൨൪ീ 
ഒടി രണ്ടം പച്ചില ചതകുപ്പ അമുക്കരം ഏലത്തരി ഇവ കല്ലും 
ചേത്തു കാച്ചിതേയ്യ്യക. ഗാഭത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്രിടം 
ഒ൦ം ത്രക്ലബചംകുറഞ്ഞ വുരുഷന്മാക്ടം സ്ത്രീഴസവ കൊണ്ടു ദേഹം 
മെലിത്തെവക്ടം പ്രസവിച്ചവക്കം യോജിപ്പിക്കാം രാജാക്കുന്മാക്ടം 
യോധ്രമായ ഈ തൈലം വിശേഷിച്ചു സുഖികഠംക്കും പ്രശസൂഗു 
ണത്തെച്ചെയയുന്നതാകുന്നു. എല്ലാ വാതങ്ങാംം ശമന്കമാ കുന്നു. ) പ ന: റ 

പി നി 



ച് 0൩. 

പ്രസാരിണ്യാദികെതലം. 

' മൂ _പ്പസാരിണിപലശതംജലദ്രോണേവിപാലമയല് 

പാദശിഷ്ടശൃതോഗ്രാഹ്യസ്ടൈലംഭധിചരത്സം 
കാഞ്ചികം ചസഥം തൈലാല്ക്ഷീരംതെതലാല്പതൂറ്റൂണം 
തൈലാത്തഥാഷ്ടമാംഭശനസവകല്ലൂാനിയോജധേല് 
മധുകംപിപ്പലീമൂലംചിത്രകടസൈന്ധവംവചാ 
പ്രസാരിണീദവദാരുരാസ്റ്റാചഗജപിപ്പലീ 
ഭപ്പാത ശതപൃദ്ട്യാചമാം സിചൈദിവിപാചയേല് 
ഏതത്തെല വരംപ ക്പംവാതശ്ശേഷ്ടാമയാഞ്ജ യല് 
കെൌബ് ജുംപംഗുത്വഖഞ്ജത്വേഗൃശ്രസീമദ്ദിതംതഥാ 

ഹനുപൃഷ്ടശിരോഗ്രീവാകടിസൃംഭംചനാശയേല് 
അമന്യാംശ്ചവിഷമാന്വാതാന്സവ്യാനാശ്ുവ്യപോഹതി 

്യയാ.ഒരുതുലാം പ്രസാരിണീ പതിനാഠിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് 

ഇട്ടു പചിച്ചു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ചു അരിച്ചു നാലിടങ്ങഴ! എ 

നയും അത്രയും തൈരും അത്രയും കാടിയും എണ്ണയില് നാല്യമ 
ടഞ്ങുപാലും എണ്ണയില് എട്ടിലൊന്നു കല്ലദപ്വങ്ങളും ചേക്ണം 
ഇരട്ടിമധുരം തിപ്പലില്ലൂലം കൊടുവേലി ഇന്തുപ്പ വയന്മു പ്രസാരി 
ണി ദേവതാരം അരത്ത ആനത്തിപ്പുലി ചേക്കരു ചതകുപ്പ മാ 
ഞ്ചി ഇവ കല്ലയം ഇങ്ങിനെ പചിച്ചു ശ്രേഷ്ടമായ ഈ തൈ 
ലം വാതകഫരാഗങ്ങങ്ങളെജ്ജയിക്കും. കൂനത_ം കാല്മുടന്തു ഖ 

ഞ്ഞേത്വം ഗ്ലു്രസി അദ്ദിതം ഹനു പൃഷ്ടം ശിരസ്സു കഴുത്ത് അരക്കെ 
ട്ട ഈ അവയവങ്ങളിലേ സ്മംഭനം വിഷമങ്ങച്ഛായ മഠ വാതങ്ങ 

ഉംജുവയെക്കളയും. ന് 

മാഷാടികം തൈലം, 

മു _മാഷായവാതസിക്ഷുദ്രാമക്ടിചകരണ്ഡക$ 
ഗോകഞ്ട ദുണ്ടുകശ്ചൈഷാംകയ്യാല് സപ്ലപലംപൃഥക ! 
ചതുഗ്ൃണാംബുനാപക്ത്വപാദശേഷംശ്ൃതംനയേല് 

കാല്ല്സാസ്ഥീനിബദരംശണവധീജംകുലത്ഥ ദം 
പൂഥക് ചതുദ്ദശപലം ൭. തുഗുണജലേപച്ചേല് 

ചതുത്ഥാംശാവശിഷ്ടം ചഗ്ൃഷ്ണിയാല് ക്വാഥമുത്തമം 
പ്രസ്വൈകാലല്ല്രാഗമ-ംസസ്യചതുഭഷഷ്ടിപലേജാല 
നിക്ഷിപ്യപാചദയദ്ധിമാന്പാഭദശേഷംശൃതംനയേല് ല് 

തൈലപ്രസ്വേതത സവ്വാന് ക്വാഥാനേതു ന്വിനിക്ഷിപേ സ 
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കലെല്ലരഭിശ്വവിപദചദമൂതാകഷ്യനാഗമര$ 
രാഡ്ലാപുനന്നവൈരണ്ഡൈപിപ്പില്യാശതപപഷ്ഠയാ 
ബേലാപ്രസാരിണീദ്യയാംചമാംസ്യാകടുകയാര്ഥാ 
പൃഥഗഭ്ധപലൈരേതൈ$ സാധയേന്മുദുനാഗ്മിനാ 
ഫനാ ത്തെലമിദംശീഡ്ഥം ഗ്ലീവാസുംഭാപബാഫ്ുകൌ 
അംഭ്ധ-ംഗശോഷമാക്ഷേപമൂരുസൂം ഭാപതാനകൌ 

ശാഖാകമ്പംശിര3കനംവിശവാചിഥദ്ദിതംതഥാ 
മാഷാദികമിദംതൈലംസവ്വവാതവികാരനുല് 

ല്യാ-ഉഴുന്നു യവം ചണ കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട നായ്ക്കരണ കരിജം 
കഞ്ഞി ഞെരിഞ്ഞില് കിലുകിലുപ്പാ ഇവ പ്രത്യേകം ഏഴുപലം 
വിതം നാലുമടങ്ങുവെള്ളത്തില് പചിച്ചു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പി 

ഒഴണം പരുത്തിക്കുരു ലന്തക്കുരു ചണപ്പരി പഴമുതിര ഇവ പ്ര 

ത്രേകം ൧൪ പചംവീതം നാലുമടങ്ങ വെള്ളത്തില് പച്ചിക്കണം 

നാലൊന്നുശേഷിപ്പികണെം ആട്ടുമാംസം ഒരിടങ്ങഴി സര" പലം 
വിതം അതായതു നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് കഷായമിട്ട പചി 
ച്ചു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിക്ണെം ഇങ്ങനെ ശേഷിപ്പിച്ച കഷായ 
ങ്ങളെ ഒന്നായിക്ൂട്ടി ഒരിടങ്ങഴി എണ്ണയും ചേത്ത്തു അമൂതു കൊട്ടം 
ചുക്കു അരത്ത തമിഴാമ ആവണക്കു തിപ്പലി ചതകുപ്പ കുലന്തേം 

ട്ടി പ്രസാരിണി മാഞ്ചി കടുകു ഇവ പ്രത്യേകം അരപ്പുലംവീതം മു 
ദ്വഗ്നികൊണ്ടു സാധിക്കണം ഈ തൈലം ഗ്രീവാസദംഭം തപ 
ബാഫ്ഹുകം അഭ്ധാംഗശോഷം ആക്ഷേപം ഈരസുംഭം അപതാന 
കം ശാഖാകംപം ശിരദകമ്പം വിശ്വാചി അദ്ദിരം മുതലായ ഏ 
ല്ലാ വാതവികാരങ്ങളേയും വേഗം ശമിപ്പിക്കും. 

ശതാവരീതൈലം. 

മൂ__ശതാവരീബലായുഗ് മംപഞ്ടയൌഗന്ധവ്യഹസൂകഃ 

അശ്വഗന്ധാശ്വം ഷ്ടാചബിലവ$കാശദകരണ്ഡക 

ഏഷാംസാഭ്ഥപലാന്ഭാഗാന്കല്ലയേച്ചവിപാചയേല് 
ചതുശ്ശൂണേനനീരേണപാദശേഷംശൃൂതംനയേല് 

നിയോജു )തൈലപ്രസ്ഥേചക്ഷീരപ്രസ്ഥംവിനിക്ഷിപേല് 
ശതാവരീരസപ്രസ്ഥം ജലപ്രസ്ഥംചയോജയേല് 
ശതാവരീിദേവദാരുമാംസീിതഗരചന്ദനം 
ശതവൃഷ്ണ്ാബലാകഷ്ടമേലാശൈലേയമല്ലലം 

. ജൂദ്ധിമേദാചമധു കംകാകോളിജീവകസൂഥാ 
ഏഷാംകഷസമൈദകല്ലൈസ്ദൈലംഗോമയവഫ്സ്നാ 

സ 



കം... 

പച്േദഃത്തതനെവതെമലനന?സ്ത്രീഷയവൃഷായമത 
നാരീചചഭതേചുത്രംഭയോനിശകൂലം നശ്യതി 
അംഗശുൂചംശിര$ശുളൂപംകാമലാംപാണ്ഡുതാംഗരം 
ഗൃശ്രസീപ്പീ ഹശോഷാംശ്ചമേഹാന്ദണ്ഡാപതാനകം 
സദാ ഹംവാതരക്തഞ്ചവാ തപിത്തഗദാദ്ദിതം 
അസ്തൃശ രത്തഥാധ് മാനംരക്തപിത്തംചനശ്യതി 
ശ താവരീതതെലരിദംകൃഷ്ണാടത്രദയണഭാഷിതം. 

വ്യാ__ശ താവരിം, ക൨൭ രാട്ടി രണ്ടും. കാട്ടുന്നു, കാട്ടപ൨., 
അമു ഖരം നായ്ക്യരണ. കൂവം, ആറ 3ഭ, കുറിഞ്ഞി! ഇവ രര 
പ്പുലംവീതം നാല്യമടങ്ങു വെള്ളത്തില് കഷദായമിദ്ു നാലൊന്നുശേ 

ഷിപ്പിച്ച ഇടങ്ങഴി എന്്്റയും ഇടങ്ങഴിപ്പാലും ഇടങ്ങഴി ശതാച 
രിരസചും ഇടങ്ങഴി വെള്ളവുംച്ചേത്തു ശതാവരി, ദേവതാരം, മാ 
ഞ്ചിം തകരം. ചന്ദനം. ശതകുപ്പ കുവന്തോട്ടി, കൊട്ടം, ഏലത്ത 
രി, കല്ലദം ആമ്പ കക്കിഴങ്ങും ജഭ്ധി, മേം, ഇാട്ടിമധുരംം കാകോ 
ളി, ജീം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്മുവീതം തരരച്ചു ലക്കി ചാണക വറ 
ഉത്തീയു കൊണ്ടു സാധിക്കുക ഈ തൈലം ഉപഭയാശിക്കുന്ന പു 
ല്ഷള് സ്രീ ക്ില് കാളയെന്നപോലെ പ്രവത്യിക്കുന്നിനു സാമ 
ത്ഥ്യരള്ളവനായി ഭവിയ്കും ഗദാ ൽ പത്തി യുണ്ടാകും യോനിശൂല 
ശലിദം സവ ഗം വേദന, കാമല പാണ്ഡു 30൦൭ വിഷം, ശു 

ധ്രസിം പ്പിഹദരാഗംം ദേഹം തുണ ഴം മേഹ താം, ദ ണ്ഡാപതാ 
നരോ ചുട്ടയീറലോടുകൂടിയ വാതരക്തം വാതപിതതരോഗങ്ങഴം ആ 
ദ്രിമം അന്ൃശരം ആധ് മാനം രക്ത പിത്തം ഇവയും ശമിക്കും. ഈ 

ശതാവരീമതെലം കൃഷ്ണാഭത്രയമഹഷിയാല് പറഠയരപ്പെട്ടതാകുന്നു. 
മന്ത്രം. 

മൂ. ഓംനാരായണ്ടയസ്വാഹാ-- 
ഉത്തരാഭിമുഃഖാഭ തവാഖനേല്ഖദിരശംകനാ 

ഓം സവ വയി നാശി൭ ന്വെസ്വാഹാ ഇത്യുല്പാടനമന്്ര? 
ഓം കുമാരജിവിര ന്യെസവഹോ ഇതി പാഷ്വനമന്ത്ര$ 

കാസി സാദി തൈലം. 
മൂ_ കാസീസാലംഗവലീകന്ും ശുണ്ണീക ദ്ലാചസൈന്ധവം 

മന3ശ്ലാശ്വമാരശ്ച വിടംഗംചിത്രദകാവൃഷ3 
ദന്തീഃ ചാശാ തകീബിജം ഹേമാഹ്വാഹടിമാലകം ല് 
കല്ല കഷ മി തൈരേതൈസ്വ്മൈലപ്രസ്ഥം വിപാചയേല് 

സ്നു ഹൃദ്പെയസീ 33)0ല് പൂഥശപ!പലസമ്മിടതേ 
ചതുശ്ശൂ ണംശ ധാമ്മൃതംദ3ത്വാസമൃക്പ്രസാചയേല് 

൭൭5 
ൽ റ ം: കം 
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കഥി തംഖരനാദദന തെലമഃശാവിനാശനം 
ക്ഷാരവല് പാതയത്യേതദശ സൃഭ്യംഗാതാഭൂശം 

വലീനാദൂഷയത്യേതല്ക്ഷാരകമ്മകരംസ്മൂതം. 
വ്യാ ചാരീയംം മേന്തോന്നി (നീര്ത്തിപ്പുലിയെന്നുചിചര്) 

കൊട്ടം, ച] ഭം തിപ്പലിം ഇന്തുവ്വം മനയോലംകണവീരം. വിഴാല 
രിം കൊടുവേലി, ആടലോടംം നാഗഭന്തിയുടെ അരി. പുട്ടല്ലിര 
തമിനന്െഠ അരി, എരുമകള്ള്ളി, അരിതാലം ഇവ മൂന്നുകഴഞ്ചുപീ 
തം അരേച്ചഭലക്കി ഇടങ്ങഴി എണ്ണുദചത്തു അതില് കള്ളിപ്പാല് 
എരുക്കിന് പാല് ഇവ പ്രത്യകം രണ്ടുപലംവീതം ഗോമൂത്രം നാ 
ലുമടങ്ങം ചേത്തു വഴിപോലെ പചികചച്ചെടുക്കക ഇതു ഖരനാദ 
നാല് പായല്പെടടതാകുന്നു ഈ തൈലം അശ സസ്പുകളെ കളയും 
ക്ഷാരങ്ങഴം എന്നുഃപാലെ അശ സ്പ്യുകളില് പുരട്ടി ധാല് അവയ 
എത്രയും വേഗം പയിച്പിക്കും വലി ളെ ദുഷിപ്പിക്കുകയില്ല ക്ഷാ 
രകമ്മരത്തെ ചെയ്യുകയുംരചയ്യും. 

പിണ്ഡതൈലം, 
മൃ. മഞ്ജിഷ്ഠാ സാരി വാസത്ജവഷ്ട്രി സിക ഥൈര്പലോന്മിതെഃ . 

പിണ്ഡാഖ്യ, സധയേതെത്തെ ലമേര്ണ്ഡംവാതരക്ക നാല് 
൮-.മഞ്ചട്ടി ന൨ നീണ്ടികടിഴങ്ങു ചെഞ്ചല്യം ഇരട്ടിമധുരം 

മെഴുകു ഇവ പ്രത്യേകം ഒരുപലംവീിതം ആവണ ക്കെണ്ണുടചത്തുകാ 
ച്ചി ഉപയോഗിക്കുക ഈ തൈലം വാത്വരക്ത ത്തെ നശിപ്പിക്കും. 

അക്കപത്രാദ്യം തലം. “ ല് 

മൂ_- അക്പെത്രരസേപക്വം ഹഴിദരാ4 ല്ലസംയുതം | 
നാശയേത്സാഷപംമെതചംപാമാങ്കേച്ചംവിചച്ചികാം. 
വ്യ_എരക്കികന്റ ഇല ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞരസവും മരമ 

ഞ്ഞാം കല്ലുമായി കടടകിരന്റ എണ്ണൂടചത്തു പചിച്ചുപയോഗി 
ഭക പാമാ കച്ചുവിചച്ചിക എന്ന രോഗങ്ങാം ശമിക്കും. 

മരീചാദ്യംതൈലം. 
മൂ__ മരിചംഹരിതാലഞ്ച ത്രിവൃതംരക്തചന്ദനം 

മുസൂമ്മനഉശിലാമാംസീ ദ്വേനിഭശമദവദാരുച 
വിശാലാകരവീരഞ്ച കുഷ്ടമക്ചെയസ്ൂഥാ 
തഥഷൈവഗോമയരസം കയ്യാല് കഷമി താന് പൃഥക് 
വിഷം ചാഭ്ധപലംദേയം പ്രസ്ഥഞ്ചഭടുമതൈല കം ക 
ഗേ മൃത്രംദ്വിഗുണംദദഭ്യാജ്ജലഞ്ചഭവിഗു ണംഭവല് 

 മരിചാഭ്യയമിദംമെതലം സിധ് മകഷ്ടപ്രണാശനം 
ജയല്ചര്വിത്രാണിസവാണി പുണ്ഡരീകംവിചച്ചുകാം 
പഭദമാംസിധ് മാധിരക്തഞ്ച കണ്ഡൂകേച്ചുയണാശയേല്. . 

1 ടട നട ടട നട ലി, 



_. ലാ0൭ 

വ്യാ_മുളകു അരിതാലം ത്രിദകാല്പക്കൊന്ന ചെഞ്ചന്ദനം മു 
ത്തങ്ങ മനയോല മാഞ്ചി മഞ്ഞംരണ്ടും ദേവതാരം കാട്ടുവെക്കൂരി 
വേര് കണവീരം കൊട്ടം എഏരുക്കില്പാല് ചാണകനീര് ഇവ പ്ര 
ത്യേകം ൩. കഴഞ്ചുവിതം വത്സനാഭം അരവ്റ്യലം കടും ണ്ണു ഇട 
ങ്ങി ഗോമൃത്രം രണ്ടിടങ്ങഴി വെള്ളം രണ്ടിരട്ടി ജുവയെ പിച്ചു 
തേയ്യയുക സിധ് മകുഷ്ടം ശമിക്കും എച്ലാ ശ്വിത്ര ങ്ങളും പുണ്ഡദീക 
കുഷ്ം വിചച്ചികാ പാമരോഗം സി ഭ്ധ്മരോഗം രക്തദോഷം ചൊ 
റിച്ചില് കഛഃരാഗേം ഇവയെകമെയും. 

ത്രിഫലാതെലം. ത 
മു. ത്രിഫലാരിഷ്ടഭ നിംബംഭ് നിശേരക്തചന്ദനം 
ഫ്ത സിഭ്ധമരുംഷിണാംമെതലമഭ്യഞ്ജനേഹിതം. 
വ്യാ __ത്രിഫല്തേടട ൭.0൦ വേപ്പിന്തോല് നില :വപ്ലു മ 

ഞ്ഞെറംരണ്ടും ചെഞ്ചന്ദനം ഇവ അരച്ചുകലക്കി തൈലം ചത്തു 
കാച്ചിഭത്തേക്കുക അരരുംഷികകറം ശമിക്കും. ല് 

നിംബബീജ തൈലം. 
മൂ__ ഭാവയേന്നിംബ ബീജാനി ഭംഗരാജരസേനഹി 

തഥാസനസ്പർതോയേന തത്തെലം ഹന്തിനസ്യതര് 
ത കാലപല। മംസദ്യഭ പുംസാംദു.ഭ്യാന്നഭോജിനാം 
്യാ-_കൈയ്യന്യം കുത്തിപ്പിഴിഞ്ഞരസത്തില് വേപ്പിന്കു 

ര ഭാവശഞ്ചെയയു അപ്രകാരം വേങ്ങക്കാതല് കഷായത്തിലും ഭാ 
പനമഞ്ചയു തൈല മെടുത്തു നസ്യംചെയ്ത്ു അകാലപലിതം ഉട്ട 
ന് ശ്രി ചം ആ കാലങ്ങളില് പാല്ച്ചോവണ്ണുക മാത്രമ ചെയ്യൂ 

കൂട്ട. യഷ്ടരിമധു കാദ്യംതൈലം. 
മൂ__ യഷ്ടീമശു കക്ഷീരാഭ്യാംനവധാത്രിഫലൈര്ശ്ൃതം 

തൈലംനസ്ൃകൃതങ്കയ്യാല് കേശശ്മ്രുണിസവശഃ 
്യാ__യുരട്ടിഷധുരം കല്ലും ത്രിഫലകഷായം പാല് തൈലം 

ഈ തൈലം നസ്യഞ്ചെയ്ക്കു തലമുടിയും മീശയും വഭ്ധിക്കും. 
കരഞ്ജാദ്യം തൈലം. 

മൂ__ കരഞ്ജശ്ചിത്രകോജാതികരലീരശ്ചപാചിതം 
തൈലമേതര്ര തംഹസ്പ്യാദഭ്യംഗാഭിന്ദ്രലയപ്ലകം. 
വ്യാ.ഉങ്ങു കൊടുവേലി ജാതിക്ക കണവീരം ഇവ അരച്ചു 

കലക്കി എണ്ണുചേതുതു കാച്ചില്ലൂരട്ടുക കഷണ്ടി വേഗംമാവം. 
ി നീലികാദ് തൈലം. 
മൂ- നീലികാകേതകീകന്ദം ഭംഗരാജാകരണ്ഡകഃ 

തഥാജ്ജൂനസ്യപ്ഷ്യാണിബീജകാല്കസുമ സ്ലൃപി 

നാസു 



- ൧൭൮. 

അയോരജ3പ്പിയംഗുശ്ചദാഡിമത.ഗ്രഡു മിക 
ത്രീ ഫലാപദ് മപങ്കശ്ചകടല്ലെരേഭിടപൃൂഥക് പൃഥക് 
ക്ഷമാ ത്രെ പ ചചേത്തെലത്രിഫലാകവാ ഥസംയുതം 

ഭുംഗരമ്ജരസേഒ൭ നെവസ് ദ്ധംകേശസ്ഥിരീക്ൃതം 
ത്രകൃലപലിതംഫന്തിദാരുണംചോപജിഹവികാം. 
വ്യ അമരി കൈരവേര് കകെയ്ക്കന്യം കരിങ്കവഞ്ഞി നിര്മ 

രൂതിന് പൂവു നീര്മാതളത്തിന്പയവു കവത്ത എള്ള തഗരം താമര 

കഴിഴങ്ങു താമരവളുയം തമേരയല്ലി ഇടിന്വിന്പൊടി ഞാഴന്പൂ 
താളിമാതജക്കായുടെ ഒ ടട ചിററമൃതുത്രിഫലത്തോടുകംപതിമുകം 
ഇവ പ്രത്യകം ൩ കഴഞ്ചുവീതം ത്രിഫലക്കഷഷായതതില് അമര 

കലകടി എണ്ണയും ചേത്തു കൈയ്യുന്യരസവും ചേത്തു കാച്ചിത്തേ 
ക്ഭക തലമുടി പൊഴിയുന്നുതും അകാലത്മിചുണ്ടാകുന്ന നരയും ത 
ലയില് തൊലി വള്ളി ഇളകുന്ന ദാരുണമെന്ന ഗവും ഉപജി 
ഹറികയം മാറം. ഭാഗരാജതെലം. 

മൂ__ ഭംഗരാജസേനൈവലോഹഫകിട്ടംഫലത്രികം 
സാരിവാഞ്ചപച്ചേല്കരെല്ല സല ംദാരുണനാശനം 
തരക :ലപലിതങ്കണ്ഡുമിന്ദ്രലുപുഞ്ചനാശ യല്. 

- പ്യയ _ കൈയ്യുന്യരസത്രില് പുരാണകിട്ടവും തരിഫലതോം 
ഴടുകളം ന൨നീണ്ടിക്കിഴങ്ങു അരച്ചു കല ഴി എന്ത്യും ചേതു്തു കാ 
ച്ചത്തേഴ്കയക. ദാരുണ മെന്ന രോഗധും താച്ാലത്തിലേ നരയും 

തലയിലുള്ള ചൊറിച്ചിലും കഷണ്ടിയും മാ൨൦. 
റ ജരിമേദ തൈലം. 

മൂ. ഇരിദമദദ വചംകൃഷ്ണാമ്പചേല്ലതപലോന്മിതാം. 
ജലദ്രോണേനതൽക്വാഥംഗൃഷ്ണിയാല്പാദശേഷിതം 
തൈല സ്യാദ്ഥ ഡല കംഭ ത്വാകള്ലെ8 “ഷമിതൈ3പചേല് 
ഇരിമവദലവംഗാഭ്യാംഗെരികാഗല്പദ്മകൈ$ 
മട്ഞിഷ്യാലേസ്രരമധു തകെര്ലാക്ഷാന്ഗ്രോധ മുസകൈ$ 
ത്വഗ്ജാതീഫല കപ്പ(രകങ്കോലഖദിരൈസൃഥാ 
പതംഗധാതകിവയഷ്സുക്ഷ്തൈലാനാഗകേസരൈ$ 
കട ഫലന ചസം സിഭ്ധം തൈലംമുഖരുജംജയേര& 

'. പ്രദഷ്ടമാംസമ്പലിതംശിഴ്സ്്റദന്തഞത സൌഷിരം 
ശ്യവ ന്തന്്ര ഹഷം ചവിദ്രധിംകൃമിദന്തകം 
ദത്തസ്ത്റുടന ദെ ശ്ശൂന്ധ്യജിഛ്വംതാധലവാഷ്ഠജാംരജം. 

വ്യാ ..കര്ി വെലഷ്ട്ട ഒ മതുലാം ൧൩൬ ൭. ട്ഴി വെള്ളത്തില് പചി) 
ലി] നാലൊന്നാ ടി അരച്ചിട്ംഴി എണ്ണൂരയാഴിച്ചു കരി വ്വെലമ്പ 

ട്ട ഇല ന കാവ ്ല്ു ആ...ര പതിമുകം മട്ടി പ്പാ 



-. ചാന് 

രഠിത്തൊലി ഇരട്ടിമധുരം കോലേരക്കു പേരാല് മുത്തങ്ങ ഇലവാംഗ 

ത്തൊലി ' ജാതി ദായ കഠ്ട്രം തക്ോലം കരിങ്ങാലി പത്തംഗം 

താതിരിപ്ു വു ചിറേറലം സ.ഗല വു കുമിഴില്കായ ഇവ ൩.കഴ 
ഞ്ചയവിത, അരച്ചകലകടി പചിച്ചു തേക്കുക മുഖരരാഗങ്ങം ശമി 
ക്കം ഉടന് ചിയുന്നതു നര ശീള്ണ്തൂന്തം സൌശിരം ശ്യാവഭന്തം 
പ്രഹഷം വിദ്രധി ക്ലമിദന്തം പല്ലുപൊളിയുക ദശ്ശുന്ധം നാക്കു തര 
ഇ്്ാക്കു ചുണ്ടു ഇവയിലുള്ള രോഗങ്ങം ഇവയും ശമിക്കും. 

ജാത്യ്യാദിതെലം. 
മൂ... ജാതീ നിംബപഃടാലാനാം നക്ത്ഥീലസ്്യപല്ലവാഃ 

സിക്ഥംസമശു ൭ംകഷ്ഠം ദേവേനിശേകടുദരാഫിണീ 
മഞ്ജിഷ്ഠാപത്മകംലോ ഗ്ര മഭയാനിലമുല് പലം 
തുത്ഥ ചംസാരിചാബീജം നക്തമാലസ്യദാപദയൽ 
ഏതാനിസമഭാഗാനി പിഷ്ടപാതൈലംവിപാച്യേല് 
നാഡീവ്രണേസമുല്പന്നേ സ്ക്്കോടകേകശ്ചുരോഗിഷു 

സദ്യഭശസ്ത്രപ്രഹാരേഷ്യു ദശ്ധയിഭേധേഷുച്വൈഖഹി 
നഖദന്തക്ഷതേമദഫേോ വ്രദണദുഷ്ടരേപ്രശസ്യതേ. ; 
വ്യാ പിച്ചുകത്തളിര വേപ്പിന് തളിര് പടവലത്തിന് തളിര് 

പുങ്കിന് തളിര് മെഴുകു കൊട്ടം മഞ്ഞും രബ്ദം കടുരോഹിണി മഞ്ച 
ട്ടി പരിമുകം പാച്ച്യോററിത്തൊലി കട്ടക്കാ കരിക്ൂവജക്കിഴത്്' തൂ 
ത്ഥം നവധീഫ്ടിശഖഴങ്ങു പുകിന്കുരു ഇവ സം അരച്ചുകലക്കി 
എണ്ണചത്തു കാച്ചിപ്ലൂരട്ടുക. നാഡ് വ്രണം കഛരരോഗം ശു 
സ്തരുംകൊണ്ടെ ള്ള വ്രണം പൊള്ളിയവ്രണം നഖ്ചം പല്ലു 'ഇവകൊ 
ഒ്ടുള്ള മുറിലു ദുഷ്ടവ്യണം ഇവയ്കയ, പ്രശസ്മൂമായ ഫലഭത്തെച്ചെ.യ്യും. 

ഹിം ദ്യംമതെലം. 

മു. ഹിംഹ്വാതുംബുരുതുണ്ലീഭിഃ കടട തെലംവിപാചയേല് 

തസ്യപൂരണമാത്രേണ കഷ്്്റശുലംപ്രണമ്ൃ,തി. 

. പ്യാ-_ കായം തുന്യൂണി അര। ചുക്കു ഇവ തരേച്ചു കലകി 

എണ്ണചത്തു കാച്ചി ചെവിയില് യിഠയ്്ുക. ചെവിവേദന ഉട 
൯ ശധിക്ഷം. 294 

ൂ ബാലവില്വതൈലം. 
മൂ ബാലഖില്വാനിഗോമൂത്ര പിഷ്ടവഠതൈലേവ്പചേയേല് 

സാജക്ഷിരംചനിരംച ബാധിയുംഹനിപൂരണാല്. 

ഡയാ ഇളയ ശൂവമക്കായ ഗോമൂത്രത്തില് അരച്ചുകലക്കി 
എണ്ണയും മമൃട്ടിന്മൃത്രഖും വെള്ളവും ചേത്തു കാച്ചി ചെലിയില് 

നിഠ്യയകം ചെവി കേ.0ം8ഓന് പാടില്ലായ്ക്കു ശമിക്ഷം, 9 
ി നട 



-- ൧൧൧0-൭൭ 

[7 ബൊലമൂപകരതെലം. 
മു. ബാലമൂലകശ്ുണ്ണീനാം ക്ഷാ൪ക്ഷാരയുഗംതഥാ 

ലവണാനിചപഞ്ചൈവ ഹിംഗുശിഗ്രുമഹൌഷഥ.ം 
ദേവദാരുവചാകുഷ്ും ശതവൃഷ്ടട രസാഞ്ജനം 
ഗ്രന്ഥികംഭദ്രമുസുംച കല്ല്ലൈഭകഷമിരൈ പൃഥക് 
തൈലപ്രുസ്ഥം ചവി ചേല് കദപലീിണിജപൃരദയാ$ 
രസാഭ്ം2ധുസൂക്തേന ചാതുഗ്ശൂണ്വമിതേനച 

പൂയസ്രാവം ദഴ്ക്റുനാദം ശൂലം ധീരത ംക്ലമീന് 
അന്യറംശ്ചകള്സ്യജാളോഗാ൯ട രോഗാംശ്ചനാശ യല്. 

വ്യാ ഇജയ മുള്ളങ്കിയും ചുക്കും ക്ഷാരമാ൧ഒ! അതും ചവ. 
ക്രാരവും തുവച്ചിലക്കാരവും ഇന്തപ്പം തുവച്ചിലയുപ്പും കടലുപ്പം 
വിളയുപ്പം മേരുപ്ലും കായവും മുഴി താല കം 9്വ്രമേദ്ും 
വയമ്പും കൊട്ടും ചതകപ്പുയും രസാഞ്ജനവും കാട്ടതിപ്പുലിവേ 
രം കുവത്തയാമ്പലും മുതരങ്ങയും പ്രത്യേകം മൂന്നുകഴഞ്ചുവീതം 
തരച്ചുകലക്കി “ഇടങ്ങഴി എണ്ണയും. കദജികിഴങ്ങിന്രസവും മാ 
തളനാരകത്തിന് രസവും മധു സൂക്തവും (ഒര് ടഞ:ഴി ചെപനാരക 

ഴത്തിന്െറ രസത്തില് നാഴി തേന് ചേത്തു ഒര പലം തിപ്പലി 
പൊടിപ്ചിടടു ഒരു മണ്പാത്രത്തിലാക്ടി ഒരു മാസം നെല്ലിരു കു 
ഴിച്ചുവെചിരുന്നു എടുക്കു, ഇതു മധുസൂക്തമെന്നു പറയ പ്പു 
ന്നു ഇതിന് പ്രമാണം ജംബീ ാണാംഫലരസ$ പ്രശസ്ഥൈക$മഡ 

വോന്മിതം മാക്ഷികംതത്രദഭാതവ.ം പലൈകാപിപ്പലീദ്യതാ ഹൂുത 

ഭേകിക്ടത്ംസവ്യം മൂദ്ടാണ്ഡേചനിധാപയേല് ധാമ്യരാശിസ്ഥിതം 
മാസം മധുസൂക്തമുദാഹൃര ം)നാല്യാടങ്ങുഃചത്തു പച്ിച്ചു ഉചയോ 
ഗിക്കുക. ചെവിയില് നിന്നും പഴുച്ചെലിക്കുന്നത്, ചെചിയില് 
ഒച്ചയുണ്ടായിരിക്കുന്നതു വേദന ചെവികേംൊന്മേലായ്ക്കു കൃമി 
പീഡ ഇവയും ൭൨൨ ചെവി സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും 
മുഖദരാഗത്മളം ശമിക.ം. 

₹ പാഠഠദ്യംതതെലം. 

മൂ പാഠാഭ്േേചനിശേമൂവ്യാ പിപ്പുലീജാതിപല്ലവൈ$ 
രന്ത്യാ ചതൈലംസംസിദ്ധം നസ്ധംസ്യാദഷ്ടപീനസേ. 

വ്യയാ-_ പാടക്കിഴങ്ങു മഞ്ഞം രണ്ടും പെരുങ്കരുമ്പ തിപ്പലി 
പിച്ചുകത്തക്ില് നാഗദന്തി ഇവ തരരച്ചുകലക്കി എണ്ണ ചേത്തു 
കാച്ചി നസ്യംചെയ്ത്ത ദുഷ്ൂപിനസം ശമിക്കും. 

കുഷ്ടാദ്ട,ം ഉതെലം. 

മു... കുഴുംബില്വകണാത്ുണ്ണി ദ്രാക്ഷാകല്ല കഷായവല് 
സാധിതംതൈലമാജുംവാ നസ്യാല് ക്ഷവഥുനാശന്ം 
ന ടം നി അയ്യ പി... പ 



൧൧൧ -- 

വ്യാ കൊട്ടം കൂവളം തിപ്പലി ചു മുന്തിരിങ്ങാപ്പ് 
ഇവ കഷായമായും കല്ലുമായും എഎണ്ണുടയാ പശ്രുവിന്നെയ്യോ 7] 

ത്തു സാധിച്ചു നസ്യയംച്െയ്ത്ത തുമ്മ ദേശമിക്കും 

ക 

വൃ്ഥാദ്യംതൈലം. 
മൂ വ്യാ്രീദന്തീവചാശിധ തുഃസീപ്യോഷതസെന്ധ വൈ$ 

കടല്ലെശ്ച പാചനംതെലം പൃതിനാ സാഗദാപഹം- 
ല്യാ_ ചെവവഴ്ചതിന നാഗദന്തി വയനമ്പു മുരിങ്ങ തുളസീ 

ചുക്കു മുളകു തിപ്പലി ഇന്തല്ലു ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണ സാധി 

ച്ചു നസ്യംചെയ്ത്ു മൂദഖ്ല് നിന്നും പഴ്ച്ഛുവിഴചന്നതു ശമിക്കും 

ഗൃഹധൂ മാദൂതെതലം. 

മുൂ--- ഗൃഹമു മകണാഭാരു ക്ഷാരനക്താഹ്വ സൈന്ധവ 

സിദ്ധംശിചിരിബീജൈശ്ച തൈലംനാസാശസാംഹിതം. 
്യാ__ അട്ട ഒരി (പു കയറ) തിപ്പലി ദേവതാരം ചവക്രാരം 

മഞ്ഞാം ഇന്ത്പ്പു വലിയകടലാടിഷയരി ഇവ അരച്ചുകലക്കി കാച്ചി 
ഇപയോഗിക്കുക നാസ്വശസ്സ ശമിക്കും. 

വജു കതൈലം. 
മൂ. വജ്രീക്ഷീരംരവിക്ഷിരം ദവംധത്തുരചി ത്രജം 

ഴ് മഫിഷീവിട ഭവം(ാവം സവ്വാംശംതിലതെലകം 
പചേരത്തെലാവശേഷംച ഗോമൂത്രേഥചതുഗ്ലൂണേ 
തൈലാവശേ ഷംപക്ത്വാച തരത്തെലംപ്രസ്ഥമാത്രകം 
ഗന്ധകാഗ്നിശിലാതാലം വിഡംഗ്രാതിചിഷാവ'ഷം 
തിക്തകോശാതകീകുഷ്ഠട വചാമാംസികടുത്രയം 
പിതദാരുച യഷ്ട്രാഹ്വം സ്വജ്ജി ചാക്ഷാരജിീരകം 
ദേവദാരുച മാഷ്ധംശം ചൂ്ന്്റും൭ തെലേവിനിക്ഷിപേല് 
വ്ര ത്രലമിദംഖ്ലുറത മഭ്യംഗാത്സവ്ൃകുഷ്ടനുല്. 

വ്യാ കള്ളിപ്പാല് എരുക്കിന് പാല് ഉമ്മത്തിന്രസം കൊ 
ടുദവചിയുടെ രസം എരുമച്പാണകരസം ഇവ എല്ലാംകൂടിയിട 
ത്തോമും തിലത്തെലം പചിച്ചു തൈലം ശേഷിപ്പ്ിക്കുക. അതി 

ല് നാലുമടങ്ങ് ഗോത്രം വീ !കാച്ചി തൈലം ശേഷ്പ്പിക്കുക 
ഇങ്ങനെ ജുണ്ടായ തെതലം ഇടങ്ങഴി ഗന്ധകം കൊടടദവലിക്കിഴ 
ങു അരിതാലം വിഴാലരി അതിവിടയം പാഷാണം നിലവവ്റ്് 

പുട്ടല്പ്പിഠം കൊട്ടം വയമ്പു മാഞ്ചി ചുദഭ മുഷകു തിപ്പലി മരമ 
ഞ്ഞഠം ഇരട്ടിമധുരം തുവച്ചിലഓാരം ചവക്രാരം ജീരകം ദേ 
വതാരം ഇ.ച മൂന്നും കഴഞ്ചുധീ മം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു ശിലരപ്പ്യാടി 



[ പം ശ൧൪൮ 

യാക്കി മേല്പറഞ്ഞ എണ്ണയില് ഇടുക ഈ തൈലം പുരട്ടിയാല് 
എല്ലാ കുഷ്ടങ്ങളും ശമിക്കും. 

കരവീരതൈലം. 
മൂ__ കരവീരശിഫാദന്തീ ത്രില് കോശാതകിഫലം 

രംഭാക്ഷാരോദകേതെലം പ്രശസ്ൂംലോമശാതനം. 

വ്യ. കണവീഠം താമരക്കിഴങ്ങു നാഗര്ന്തി വര് ത്രികോ 
ല്പരക്കാന്ന പുട്ടല് പീരത്തിന് കായ ഇവ കദളിവാഴ്ഷ്ക്കൂയുടെ ക്ഷാ 
രോദകത്തില് അരച്ചു കലക്കി! തൈലം ച്ചേത്തു കാച്ചിപ്ുരട്ടുക 
രോമത്തെ പൊഴിച്ചു കളയുന്നതിനു ഇതു പ്രശസ്ൂമായതാകുന്നു. 

ചന്ദനാദ്യംതൈലം. ] 
മു-- ചന്ദനാംബുനഖൈയ്യാമ്യാ തഷ്ടീലൈശേയപദ് മകം 

മഞ്ജിഷ്ടാസരളജുംദാരു സേവ്യൈലന്മൂതികേസരം 
പത്രകൈലംസുരാമാംസീ കങ്കോലംവനിതാംബുദം 
ഹരിദ്രാസാരിവാതിക്താ ലവംഗാഗരുകുങ്കമം 
ത്വഗ്രേണുനളികാച്ചേതി െൈലംമസ്ക്ുപപതുശ്ലൂണം 
ലാക്ഷാരസസമംസിദ്ധം ഗ്രഹഘ്ലംബലവദ്ഥനം 

അപനസ്താരജ്വരോന്മാ3 കൃത ്യാലക്ഷ്മീവിനാശനം 
ആയുര്പൃഷ്ടികരംചൈവ വശീകരണമുത്തമം 

വിശേഷാല്ക്ഷയരോഗാല്ലം രക്തപിത്തഹരംപരം. 
. വ്യാ ചന്ദനം ഇരുവേലി അസുരനഖം ചെഞ്ചന്ദനം ഇ 

രട്ടിമധുരം കത്മദം പതിമുകം മഞ്ചട്ടി ചരം ദേവതാരം രാമച്ചം 
ഏലത്തരി പൃതവ്ൃക്ഷം നാഗപ്പയു പച്ചില പേരേലം കള്ളു മാ 
ഞ്ചി തദക്കാലം വെണ്മുത്ത ങ്ങ? മരമഞ്ഞ€ം നവനീണ്ടി നിലവേ 

ഗ്രമ്ൂമു അകില് കുങ്കമവ്വ വു ഇലവംഗപ്പൂട്ട അദരണുകം ലേ 

ലിപ്പരുത്തി ഇവ അരച്ചുകലക്കി എണ്ണയും എണ്ണയില് നാലുമട 
ങു തൈര്വെള്ളവും കോലരക്കിന്കഷായവും സമമായി ചേത്ു്തു 
കാച്ചി തേക്കുക ഗ്രഹപീഡയെ ശമിപ്പിക്കും ബലത്തെ വഭ്ധിപ്പി 
ക്ഷം അപസ്താരം ജ്വരം ഉന്മാദം അരലക്ഷ്്ി ഇവയെക്കളയും ആ 
യുസ്സിനെയും പുഷ്ടിയേയും ചെയ്യും വശീ രണമാകുന്നു. വിശേ 

ഷിച്ചു ക്ഷയരോഗഭത്തേയും രക്ത പിത്തത്തേയും കളയും. 
വച്ചാദ്യംതൈലം. 

മൂ__ വചാംസഥീംഹരിദ്രേദേ_ ദേവദാരുമഹൌഷധീ 

.ഫരീതകീമതി പിഷാ മുസൂകേന്രയവാന്സമാന് 

ഒ മാന്ദശപലാള്ഭ്വഗാം ശ്ചതുദോണേംഭസ3പഃചല് 



ടം ൧൧൩. .... 

ചക്രമ3ദരസൈസ്പൂലം കടുകംമുദനാഗ്ിനാ 
പാദശേഷേവിനിക്ഷിപ്യ സി ജൂരമിവതാരയേല് 
എതതത്തെലംനിഹന്ത്യാശ്ു ഗണ്ഡമാലാംസുഭാരുണാം. 
വ്യ൨_വയമ്പും കല്ല്യോല; മഞ്ഞഠാരണ്ടും, ദേവതാരം. ലുക്കും 

കടു ദരാമത്തോട്ം അതിവിടയം മുത്തങ്ങം കുട ദപ്പാലയരി, ഇവ പ്ര 
്്യേദം പത്തുപലംവീതം നര” ഇടങ്ങഴി വെള്ള ത്തില് കഷായമി 
ട്ട നാലൊന്നാക്കി തകരായുടെ രസവും കടു കെണ്ണ്്റയും3ചത്തു കാ. 
ച്ചി തേയ്ക്കുക ഭയങ്കരമായ ശണ്ഡമാല ശമിക്കും. 

ല് നിഗ്ലൂണ്ഡീ തൈലം. 
മൂ നിര്ഗ്ശൂണ്ഡിസ്വരസേതെലം ലാംഗലീമൂല ലല്ലിതം 

രതൊൈലംനസ്യാന്നിഹനസ്ത്യാശു ഗണ്ഡമാലാംസുദാല് ണാം 
വ, 0_.കരിനൊല്ചി കുതിപ്പു ഴിഞ്ഞ രസത്തില് മേന്തോന്നി. 

ക്ക് ഴങ്ങു (ലാംംഗലിനീര് തിപ്പലി യെന്നു ചിലര്) അച്ചു കലാടി 
കാച്ചി നസ്വ്യം ചെയ്തു. ഭയങ്കരമായ ഗണ്ഡമാല ശിം. 

ഭശഃമാധ്യായം. 
അരിഷ്ടകല്ലനാ. 

ഉശീരാസവം. 
മൂ ഉശീരംവാളകം:പദ്മം കാഷ്ടരീംനീലമുല് പലം 

പ്രിയംഗുംപദ് മകംലോഭ്ും മഞ്ചിഷ്ഠാധന്പയാസകം 
പാഠാംകിരാതതിക്തംച ന്ൃഗ്രോധോദുംബരംശറഠിം 
പല്ലുടംപുണ്ഡദീകംച പടോലം മാഞ്ചനാരഭം 
ജംബൃശാല്ലല।നിയ്യാസം പ്രത്യേ ദംപലസമ്മിതം 
ഭാഗാന്സുചീമ്ല്്ി താ൯ഹത്വാ ദ്രാ ക്ഷായാ$പലവിംശ മിം 

ധാതകിംഷോഡശപലാം ജലദ്രോണദ്_യേക്ഷിപേള് 
ശ്രൊയാസ്റ്റുപാംദത്വാ ക്ഷൌദര സ്വയ പതുലാം യഥാ 

മാസംച്ചസ്ഥ പ3യല് ഭാണ്ഡേ-ംസിമരിചധൂപിടതേ 
ഉശി സവർ തയേഷ രക്തപിത്തവിനാശനഃ 
പാണ്ഡു കുഷ്യപ്രഭമഹാശാക്ടമിശോഥഹരസൃഥാ 
വ്യാ--രാരച്ചും ഇല് വലി താമരയല്ലി കിഴ കര് ജഡ 

(ആ ഞാഴല്വ്വുവു പതിര്ലം പാടച്ചാറാത്തൊല! പ] കട്ട 
ത്തുവഃവര് പ ട്ട !ഴ ങ്ങു നില വമ്പു പാലി റ്മൊലിഅ ൭൭] ത്തെററ 

ലി കഷച്ചാലം പപ്പുടകദ്കൂല്ല ചുസ്ധെറികം പടവലം വലിയ മദ്യ 
യകത്തി ത്തൊലി പധധവൽ ത്ത്ൊലി ഇലവയിന്ചശ ജവ പ്രത്യ 

കം ഒരുപലംവീതം ഡ്വില്ലാംപൊടി ചു എടുക്കും. മുന്തിരിത്മാ്ലം 
1൨൦0 പലം താതിരി) ൧൮ പലം ഇവ റയ ൩൨. ടട ഴി വെള്ള 
രില് ഇടുച ഒരുതുലവം പഞ്ചസാരയും ഒരുതുലാം തേനും ചേത്ത് 



ബം ചം ര് 

ക 
മാഞ്ചി മുളകു ഇതുകൊണ്ടു ധൂപിച്ചിട്ട ഒരുമാസം കഴിച്ചുവെയ്ത്കുകം 
ഉശീരാസവംഎന്ന ഈഓഷധം രക്തപിത്തത്തെക്കളയുംപാണ്ഡു 
കുഷ്ഠം പ്രമേഹം അശസ്സ്സ് കൃധിരോഗം വീക്കം ഇവയെയും ഉയും. 

കുമായ്യാസവം . 

മൂ _ സുപക്വരസസംഗശൂ ദധംകുമായു ഭപത്രമാഹരേല് 
യഭത്ഥേനരസമ ദയ പാർത്രപാഷാണമുയയേ 
ദ്രേ,ണേഗു _തുലാംഭത്വാ ഘൃതഭാണ്ഡേനിധാപദയല് 
മാക്ഷികംപക്വലോഹംചരസ്തിന്നഭ്ധതുലാംക്ഷിചപല് 
കടുത്രികംല പംഗാച ചാതുജ്ജാതകമേവച 

ചിത്രകംപിപ്പുലീചലഃ വിഡംഗ.ഗജപിപ്പിലീ 
ച വികംഹവവഷാധാന്യംക്രമുകങ്ക ടടരരോഹിണീ 
മുസ്മാഫലത്രി കംരാസ്റ്റാ:ദവദാത നിശാദ്വയം 
മൂവാമധുരസാദന്തീമൂലമ്പുഷ്ണരസംഭവം 
ബലാചാതിബലാചൈവകപികഛുസ്ര്രികണ്ടെകം 
ശതവുഷ്ട്ാഹിംഗുപത്രീഅ കല്ലകമുദിംഗണം 
പുനന്നലാദ്വയംലോസ്രംധാതുമാക്ഷികമേവച 
ഫുഷാഞ്ചാര്ധപലംഭത്വാധാതകുറസ്റ്റുപലാഷ്ടകം 
പലഞ്ചാഭ്ധപലഞ്ചൈവപലദ്വയമുദാഹൃതം 

ല്ല വപുവയ$പ്രമാണേനബലവണ്ണ്ററാഗ്നിദിപനം 
ബ്രംഹണംരോചനംവൃഷ്യംപകൃ്രിശുലനിവാരണം 

! അഷ്യാരുദ രജാദന്ദ്രാഗാന്ക്ഷയമുഗ്രഞ്ചനാശമയല് 
വിംശ തിദമ്മഹജാന്്രോഗാനുദാലത്തമപസ്തതിം 
മൃത ച്ലമപസ്താരംശുള്ുദഭാഷന്തഥാശ്മൂ റിം 
കൃമിജംഭക്തപിത്തഞ്ചനാശയേത്തുനസംശയ$ 

വ്യാ__പഴുത്ത കറാവാഴത്തടയുടെ രസം പതിനാഠിടങ്ങഴി പ്ര 
യത്നപ്പൂട്ടെങ്കിലും തനിച്ചാറായിട്ടെടുമണെം അങ്ങനെയെടുത്തുമ 
ണ്ണൂറ കാ ണ്ടാ കല്ലു കൊണ്ടോ ഉള്ളൂ പത്രേതരിലാക്കുക പിന്നീട്ട അ 
തില് ഒരുതുല ം ശക്രെചേക്കക മുഷവഞ്ഞപാത്രം നൈപപരട്ടി പ 

ഴകഖിയതായിരിക്കണം അരത്തുലാംഃതനും അരത്തുലാം ഇരുമ്പില് 
ഭസ്തവുംകൂടചേക്കക അര രില് ചുക്കമുചകുതിപ്പലി, ഗ്രാനമയഠു.ഏ 
ലം൭ഇല വള്ടംപച്ചില ,നാഗല്പ രും കാഴ വേലിക്കിഴങ്ങുംതിപ്പലി 
മൂലംം വിഴ് ലിം അത്തിത്തി പ്്യലിം കാട്ടമുളകിവേര്ം തടേയ്ക്കാമ 
ണിയന്വേ. കൊത്തമ്പാലരിം കമുകിന്ചേര്ം കടുരോഹിണി,മു 
ത്തങ്ങം, ത്രിഫലത്തോട്ട ൭.0൦, ചിഠറരത്ത, ധേവതാരം.ം 0ഞ്ഞര്ം 

രണ്ടം പെരുംകുല് സ്വ ഇരട്ടിമധുരം നാഗദന്ധിവേര് പുഷ്കര 
മൂലം കുരന്തോട്ടി ഉയരകതമിന് വേര് നായ്യരണവേര് ശു 



നത്തത്തത്തു 

ട് ൧൪ 

തുപ്പു, പെരും കായം. അക്രാവും (അരകല്ല ൭൦) ചെറിയ കമിഴിന് 

കായ് (മുഴി) തഴ മാമരണ്ടും പഠമച്ചാററിത്തൊലി മാക്കീരക്കല്ല ജ. 
വയെല്ലാം പ്രത്യേക അരപ്പുലംവീ ത പൊടിച്ചിടണം താരിരിവ്പ 

വ് ഏട്ടപചം പീതം പൊടിച്ചിടണം തരതി ന്െറശേഷം തിത്തി 
ന്െറ വവയയടച്ചുകെട്ടി കഴിച്ചുവചചു പുഴിപ്പി ചെടുത്തു സേവിക്ക 
ണം ബാലപ്രായ ഒരി ഒരുദനരം അരപ്പുലവും യൂവാക്കന്മാക്ട ഒ 
ല് പലവയും വ ഭ്ഥപ്യംചെന്നവക്ക ര്ദപലധും സേവിക്കുവാന് 

യോഗ്യമാകുന്നു ഇതുരകാണ്ടു ബലം നിറം ജഠരാഗ്നിബലം ഇവ 

വദ്ഥി ഒം ദേഹം തടിപ്പിക്കും രചിയെ ഉണ്ടാക്കും ത്രക്സത്തെ വ 

ഭധിപ്ലിക്കം ആഹാരം ദഹിക്കുദന്വ 0൦ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന എട്ടുച 
ക ഉ 3രരോഗങ്ങം ഉാഠിമായ ക്ഷയരോഗം ഇരുപതുവിധം മേഹ 

രോഗങ്ങം ഉദാവത്തം ഓമ്മക്രേട്ട പതക്ട തും അപസ്താരം ശുക്ല 

ദോഷം അശ്മൂരി വയാറില് കൃമിയുള്ളതുനച്ചത്തം ഉണ്ടായരോഗഥം 

രകുമപിതമം ജവയെ നശിപ്പിക്കും ഈ ഫലോക്തി സത്യമാകുന്നു. 
ഈ യോഗത്തില് പ്രയുക്തമായ അകല്ലക ശബ്ദ ത്തിനു “ആ 

കാരഭരശ്ചെവാകല്പർക ഥഹ്ൃകല്പക$? ?എന്നുള്ള ശാലിഗ്രാമനിഘ 
ണ്ടുവിലെ പയ്മാദയാക്തികൊണ്ടു അക്രാവു എന്നുള്ള അത്വഥം കിട്ട 
കയും അരി നെ മേല് വിചരിക്കുകയും ച്െയ്യിട്ടണ്ട്. ഈ ഓഷധം 

പ്രതിശ യായം വീക്കം വാതം ഇവക്കു പ്രധാനമായി ശമനകരമാ 
ണെന്നു നിഘണ്ടുരത്നാകരവും വൈദ്യക.നിഘണ്ടുവും സമ്മതിക്കു 
ന്നമുണ്ടു മുദിംഗണം എന്ന മറെഠാരുശബ്ദു.കൂടി പ്രയോഗമിശ്രമാ 
യി കാണുന്നു ഇതു മുദി ഏടന്നാ ഉടി എന്നോ ആയിരിദമൊനേ അ 
രമുള്ളെന്നു തോന്നുന്നു. മുടിംഗണം ഏന്നാടു ശബ്ദും വൈദ്യയക. 
നിഘണ്ടു നിഘണ്ടുരത്നവകരം രാജനിഘണ്ടു ശാലിഗ്രാമനിഘണ്ടു 
വൈദ്യ കശബ്ദുസിന്ധു മലയാളത്തില് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുമാരക്ട, 
ശ്ലൃസങ്കലിത ഭാഷധിനിഘണ്ടു എന്നീഗ്രന്ഥങ്ങളില് കാണുന്നില്ല 
അമിനല് മുദിശബ്ുമാണെന്നു വിചാരിക്കയും അതി ലക്കു 
വൈമദ്യയനിഘ ഒടുവില് കാണുന്നതനുസരിച്ചു ചെദിയ കു29 എ 
ന്നു ഭരത്ഥയാം,ന യച്ചെയ്ത്കയും ചെയ്യി ിക്കുന്നു. അഥവാ തരക 
ല്ലകശമബ്ദുരത്ത നപുംസ ഭമാക്കീട്ടു ഉത്മരശബ്ദ, ഉടിി ശബ്ദമായി 
ഗണ്ിക്കന്നപക്ഷം ഉഡികാതത്ര ഥിതാബല്യാഷ്ശേഷ്ടവിപഭ്ഥനീ 
ഏന്നു രാജനിഘാന്ദുമദത്തെ സ്വീകരിച്ചു വം യനഖെക്ട നീവാര 
ധാന്യം എന്നു പഠി ന്നതിനും വിരോധധഴില്ല, തന്ത്ര കാരമതത്തെ 
പ്രസ്ത്രിച്ചു ഉട! മുദി ഏഡി രണ്ടു പദങ്ങളില് ഏതിനാണു ത്തു 

വിടെ .പ്രയോഗാദറത എന്നു നോക്ുമ്പേ 0൦ മുടിശബ്ദുത്തിനാ 
ണെന്നു നിയ്്ുയാസം അറിയാവുന്നതുമാണ് . 

൩ 



റ ൧൧൬ ...: 
പിപ്പുല്യാസവം. : 

മൂ. പിപ്പുലീമരിചം.്ചവ്യം ഫരിദ്രാചിത്രഭകോഘന$ 
വിഡംഗംക്രമുകോലോധ്ര8 പാഠാധാത്രേചുലവാലുകം 
ഉശിരംചന്ദനംകുഷ്ഠം ലവംഗംതകരംര.ഥാ 
മാംസിത്വദഗലാപത്രംച പ്രിയംഗുന്നാഗദഃകസരം 
ഏഷാമഭ്ധപാലാ൯ഭാഗാന് സൂക്ഷ്മചുള്ല്റീകൃതാന് ശുഭാന് 
ജലദ്രോ ണദ്വയേക്ഷിപ്തുവാ ഒദ്ലാദ് ഗുഡതൂലാത്രയം 
പലാനിദശധാതമക്ഷയാ ദ്രാക്ഷാഷഷ്ടിപലാഭഃവല് 
ഏതാന്വേകത്രസംയാജ്യ മൂത്ഭ ണ്ഡേചവിനിക്ഷിപേല് 
ഞൊത്പാഗത൪സംസവ്മംപായദയദഗ്യ്യപേക്ഷയാ 
ക്ഷയംഗല ല്ലോദരംകാശ്വം ഗ്രഹണീംപാണ്ഡൂതാംതഥാ 
അശാംസ്വനാശയേക്ഛിഡം പിപ്പുല്യാട്ട്യാസവസ്ത്വയം. 
വ്യാ__തിപ്പലിം മുദക്, കാട്ടമുചക!ന് വര് മരഞ്ഞ0ം കൊ 

ടുവേലിക്കിഴഞാം മുത്തങ്ങ വിഴാലരി, കമുകി൯വേര്, പാച്ച്യോററി 
ത്തൊലി, പാടത്താളിക്കു ഴങ്ങ്' ണ്യികദെത്തോട്' ഏഏലാവാലുകം 
രാമം ചന്ദനം കൊട്ടം ഗ്രാന്മൂവ) തഗരം മാങ്ചി ജലവംഗപ്പട്ട 

ഏലത്തരി, പച്ചിലം ഞാഴൽ പൃവ്ം ന൩.ഗല്ലൂവം ഇവ പ്രത്യേകം 

അരപ്പുലംവീതം മുദുവംയി പെ ടിച്ചു ൩൨ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് 
ഇട്ട ൩ തുലാം ശക്രെയുംചേത്തു പത്തുപലം താതിരി) വും ആവ 

പലം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴ വുംഅ രിലിയ” എല്ലാം തമ്മില് കലഷ്തി മണ്ണാ 

ത്ൂത്തിലാക്കി അടച്ചു കുഴിച്ചു വച്ചല്ന്നു വിധിപ്രകാരം എടുയമ 
സേവിക്കുക അഗ്ധിബലം തരനുസരിച്ചു സേവിക്കണം. ക്ഷയരോ 
ഗംം ഗുന്മം. ഉദരരോഗം ദേഹംവരഠംചും ഗ്രഹണിരോഗാം പാ 
ണ്ഡുഥോഗംം അശസ്സ്സുകം ഇവയെ ഈപിപ്പല്ലാസവംഏററവും 
വേഗം ഇല്ലാതാക്കും. 

ലോഹാസവം. ന 

മം ലോഹചുള്്്റ തരികട്ടുകം ത്രിഫലാംചയവാനികാം 

വിഡംഗ.മസ്ൂഭംചിത്രം ചതുസ്്ംഖ്യാപലംപൃൂഥക 

ധാതകീകുസുമാനാംതു പ്രക്ഷിടേ .ല് പ ലവിംശതിം 
ചുള്സ്്ികൃത്യതതഃ ക്ഷൌരം ചതു ഭഷഫ്മിപലംക്ഷിപേല് 
ദു ല്ഗുൂഡതുലാംതത്ര ജലദ്രോണദ്ധ്യംത്വഥാ 

ഘൃതഭാണ്ഡേചിനിക്ഷിപ്യ നിദദ്ധ്യാന്മാസമാത്രകം 
ലല ലോഹാസ്വമമുംമത്തയ8 പിബേദപഹ്ടികരംപരം 

പാണ്ഡുശവയഡമുഗുന്മാനി ജഠരാണ്യശസാംരുജം 
_ കഷ്ഠംപ്പീംഠാമയംകണ്ഡും കാസംശവാസംഭഗന്ദരം 
അരോചകംചഗ്രഹണിഫുഃദ്രാഗംചലിനാശയേല് 

ല്യാ-ഇരു്ധിണ്പൊടി,ചുക്കുമുജകം തിപ്പുലി,കടടക്കാത്തോടു.താ 



“ -- ൧൧൭. 
(0൩ ശദെത്താട്', നെല്ലിക്കാത്തോട്, കുറാ ശാണി വിഴാലരി, മുത്ത 
ങ്ങ കൊടുവേലിക്കിഴ മ്, ഇവ പ്രടത്യകം നാലുപലംവീതം. തട 
തിരിപ്്റു വ് ൨0 പലം ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു ൩൪: പലം തേ 
നുംചേത്തു നെയ്പുരട്ടി പഴകിയ കുടത്തില് ആക്കുക. അതില് ഒ 
തുലാം ശക്രെയും ൩൨ ഇടങ്ങഴി വെള്ളവുംചേത്തു രടച്ചുകെ 
ട്ടി ഒരുമാസം സുൂക്ഷിച്ചുവഴ്കുക. അതിന്െറശേഷം സേവിക്കുക. 
ഏറാലും അഗാിദീ പനത്തെച്ചെയും. ഒരശസ്സുകഠം, കുഷ്ഠം പ്ലീഹ 
രോഗം. ചൊറിച്ചില് കാസം ശ്വാസരോഗം. ഭഗന്ദരം, ല്ചിയി 
ല്ലയ്ക്കും ഗ്രഹണി എഃദ്രാഗം ഇവയെജ്ജയിക്കും. ചം 

അരി ഫ്ങ്ങഴം. 

മൂദ്വീകാരിഷ്ഠടം. 

മു... മൃദ്വീകായാ$പലശരം ചതുദ്രോണേംഭസഃപദ ചല് 
ദ്രോണശേഷേസുശിതേചജലേതുന്ത്ിന്പ്രദാപയേല് 
തുലേദ്വേക്ഷൌദ്രഖണ്ഡംഭ്യാം ധാതക്യപ്രസ്ഥമവച 
കങ്കോലകംലവംഗംചഫലംജാത്യാസൂ ഥൈവച്ച 
പലാംശ ചംചമരിചം ത്വഗേലാപത്രകേസരാ$ 
പിപ്പലീചിത്രകംചപ്യം പിപ്പുലീമൂലരേണുകേ 
ഘൃതഭാകേഡവിനിക്ഷിപു) ചന്ദനാഗരുധൂപിതേ 
കദ്ര്രൂരവാസിതേ ഹൃഷ ഗ്രഹണാദീപന$പരഃ 

അശസാനാശനേമശ്രഷ്ട ഉദാവത്തസ്ൃഗ്ുല്ലനുല് 
ജഠരക്രിമികുഷ്ടാനി വ്രണാനിവിവിധാനിച 
അക്ഷിരോഗശിരോ രാഗ ഗളരോഗാംശ്ചനാശയേല്. 

ച ഖ്്യാ _മുന്തിരിങ്ങാപ്പുഴം ഒരു തുലാം സ്ര ഇടങ്ങഴി വെള്ള 
തയിലിട്ടു പചിച്ചു ൨൬ ഇട്ങഴിയാക്കി അരിച്ചു ആറിയശേഷം 
അതില് ഒരു തുലാം തേനും ഒൽ തൂലാം കല്ലുണ്ടവും ഇടങ്ങഴി താ 
തിരിപ്പുവും തദക്കാലം ഗ്രാന്മൂവയ ജാതിക്കാ മുളക് ഇലവംഗത്തെം 

ലി പച്ചില ഏചത്തരി നാഗപ്റ്ുവ് തിപ്പലി കൊടു പേലികകിഴങ്ങ്* 
കാട്ടുമുളകി൯വേര് കാട്ടതിപ്പുലിംവര് അരേണു ദം വ ഒരുപലംവീ 
തലും ചേത്തു നെയ്ലുരട്ടി പഴകിയ കുടത്തില് ആക്കി ചന്ദനം 
അകില് ഇവകൊണ്ടു പുകച്ചു കറ്റ്രൂരവാസിതമാക്കി സൂഷിക്കുകം 
ഗ്രഹ നന രോഗത്തെക്കളുയും. ഏ്രാറവും ദീപവത്തെയുണ്ടാക്കും. 
അശസ്സ്ുകളെ കളയുന്നതിനു പ്രശസ്തമായ താകുന്നു. ഉദാവത്തം ഗു 
ന്മം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. ഉദരരോഗം കൃമിഭരാഗം കുഷ്ടം പലവി 
ധങ്ങളായ വ്രണങ്ങറം കടി ലെവ്യാധി ഇവയേയും കളയും. 

൭3൦ 



-- ൧൧൮ 5 

കുടജാരിഷ്ടും. ് 

മു__ തുലാംകടജമൂലസ്യ മുദവീകാദഥതുലാംതഥാ 
മധൂ ചംവൃഷ്്ുകാഷ്ട യൂ ഭാഗാന്ദശപലോന്മിതാന് 
ചതു രോണേംഭ സാപക്ത്വാ ക്വാഥേദ്രോണാവശേഷ്'തേ 

ധാതക്യവിശംതി പലം ഗുഡസ്യചതുലാം ജിപേല് 
മാസമാത്രംസ്ഥതോഭാധണ്ഡ. കുടജാരിഫ്ടൂസംഭ്ഞിത 8 
ജവരാന്പ്രശമയേത്സവ്വാന് കുയ്യാത്ധീക്ല്ു;ധനുഞ്ജയം. 

വ്യാ കുടകപ്പ്ാലപേരിന്മേള് തൊലി ഒരു തുലാം. മുന്തിരിങ്ങാ 
പ്പഴം അരത്തുലാം. ജരിപ്പപ്പുവ്' കുവിഴിന് പുവ് ഇവ പത്തുപലം 
വിതം നര" ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് ഇട്ടു പചിച്ചു ൧൬ ഇട്രതാഴി 

ഖ്മാശടി ശേഷിപ്പിച്ച് താതിരി) ച്” ഇരുപതുപലം ശക്രെ ഒരുതു 
ലാം ഇവ ചേത്തു ഒരു മണ്ണ്ണാത്ര ത്തിലാക്കി ഒരുമാസം വച്ചിരുന്നു 
സേവിക്കുക ഈ കുടജാരിഷ്ടം എച്പുറജച്ഛരങ്ങളേയും വേഗം ശമി 

വിഡംഗാരിഷ്ഠടം. 

മൂ_ വിഡംഗഗ്രന്ഥികംരാസ്റ്റാ കുടജത_ക്ഫലാനിച 
പാറൊലവാലു ചംധാത്രീ ഭാഗാന്പഞ്ചപ്ലാന് പൃഥക് 
തരഫ്ടൂദ്രോണേംഭസ3 പക്ത്വാ കുഷ്യാദ്രോണാവശേഷിതം 

പുതേശിതേക്ഷിപേത്രുത്ര ഷൌദ്രംപലശതത്രയം 
ധാതകീം വിംശതിപലാം ത്രിജാ തംദവിപലംത്ഥാ 
പ്രിയംഗു കാഞ്ചനാരാണാം സലേ ധ്രാണാംപലംപലം 

വ്വ്ോഷ സ്യചപലാന്യഛഐൌ ചുണ്ണ്ണീകൃത്യപ്പദാപയേല് 
ഘൃതഭാണ്ഡേ ചിനിക്ഷിപ്പു മാസ്മകംവിധാരയേല് 
രതഭപിബേദ്യഥാദ്ഥംതു ജയേദ്വിദ്രധിമൂച്ചിതം 
ഉനരുസ്മംഭാശു രീമഹാന് പ്രതൃഷ്ടീലാഭഗന്ദരാന് 
ഗണ്ഡമാലാംഹയസ്ദംഭം വി.ധഗാരിഷ്ടസം ജില്. 

വ്യാ-__പിഴാലരി കാട്ടു തിപ്പുലിഭവര് തരരത്ത കുടകപ്പാലവേ 

ര'ന്മേല് തൊലി കുട പ്പാലയര। പാട ട്ഴതം ഏചാവാലുകം നെ 
ജി രെത്താട് ഇവ പ്രത്യകം തരഞ്ചു പലംവീതം ൧൨൮ ഇടങ്ങഴി 
വെക്കൂത്തില് ഇട്ടു പചിച്ചു ൮ ഇട്ടങ്ങഴിയാ ൧൭ ശേഷിപ്പികക 

ണം. ആറിയശേഷം അരിച്ചു അതി ള് മൂന്നുതുലാം തേന് ഒഴിക്കു 

ണം ൨൦ പല, താതരിപ്പപ് ചതക്ിടണം ഏലം ഇലവാംഗം പ 

ച്ചില ഇവ രണ്ടപലം പൊടിച്ചിടണം ഞാഴല്വുവ് വലിയമല 

യകത്തി പാച്ചയോററി ഇവ ഒരുപലംവിതം. ചും മുളക് തിപ്പലി 
ഇവ എട്ടുപലം ഇവയെല്ലാം വെയ്ച്ുമുട്ടിപ്പിഴകിയ കുടത്തില് ആ 



_ ൧൯ -- 

ക്കി ഒരുമാസം കഴിച്ചുവച്ചു സുദ്ഷിക്കകം അതിമന്റശേഷം എട്ട് 
ത്തു സേവിക്കുക. വഭ്ധിച്ച വിദധി ശമിക്കം. ഈരുസുംഭം അശൂരി 
മേഹങ്ങഠാ അഷ്ടീല ഭഗന്ദരം ഗണ്ഡമാലഹഫ നുസ്മംഭം ഇജവയെക്കു 
ളയും. ദേവഭാംവാദ്യരിഷ്ടം. 

മൂ. തുലാഭ്ഥംഭേവദാരുസ്വാ ദ്വാശാചപലവിംശതിഭ 
മഞ്ജിഷ്ടേന്്രയവാദന്തീ തഗരംരജനീദ്വയം 
രാസ്ത്റാക്ടമിഘ്ഠംമുസുംച ശിരീഷ.,ഖദിരാജ്തുരനൌ 
ഭഓഗാന്ദശപലാന്ദദ്യയ ദ്യവാന്യാവത്സകസ്യച്ച 

ചന്ദനസ്ൃഗുളൂച്യശ്ചേ രോഹിണ്യാശ്ചിത്രകസൃയച 
ഭാഗാനഷ്ടപലാനേതാ നഷ്ട ദ്രാണേംഭസ ഉപ്ചേല് 

ദേോണശേഷേകഷായേച പൃതേശിതേപ്രദാപയേല്, 
ധാതക്യാടഃഷാഡശപലം മാക്ഷികസ്യയലാത്രയം 
വ്യോഷസ്യദ്വിപലം3ദ്യാ ത്രിജാതകചതുഷ്്ഠലം 
ചതുഷ്ുലംപ്രിയംഗുശ്ച ഭവിപലംനാശകേസരം 
സവ്വാണ്യേതാനിസംചൃ ണയ ഫൂതഭാണ്ഡേനിധാപഭയല് 

മാസാദ്ദഭ്ഥ ംപിബേദദനം പ്രദമഹംഹന്തിദുജ്ജയം 
വാരരോഗാന്ഗ്രഹണ്യശോ മൂത്രകൃ ച്ല്ലാണിനാശയേല് 

ദേചദാവാദികോരിഷ്ടരോ ദ്രൂതുഷ്ടരവിനിശ നഃ. 
വ്യാ---ഭേവതാരം അരത്തുലാം ആടലോടകം ഇരുപതുപലം 

മഞ്ചട്ടി കുടകപ്പാലയരി നാഗഭന്ധി തകരം മഞ്ഞം രണ്ടും അരത്ത 
വിഴാലരി മുത്തങ്ങ നെന്മനിവാക, കരിങ്ങാലി നീര്മരുത്” ഇവ 
പത്തുപ ലംവീതം കുറാശാണി കുടകപ്പാല വരിന്മേല്തൊലി ച 
ന്ദനം ചിറാമുത് കടുരോഹിണി കൊട്ടുവേലിക്കിഴങ്ങു ഇവ എട്ടുപ 
ലംവീതം എപ്പാംചേത്തു ൨൮ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തില് ഇട്ട പ 
ചിച്ചു ൧൩൬ ഇടങ്ങഴിയാശടി ശേഷിപ്പിച്ചു അരിച്ചെടുത്ത് ആറി 
യശേഷം അതിൽ താതിരിപുച് ൧൬ പലം തേന് ൮ തുലാം(൧൮) 

' മുക്കാലിടുങ്ങഴി ചുഴ മൂക് തിപ്പലി ഇവ രണ്ടുപലം ഏലം ഇല 
വങങം പച്ചില ജവ നാലുപലം ഞഴല് പൃവ് ര പലം നാഗപ്ല്യവ് 
൨. പലം ഇവയെല്ലാം കൂട്ടി പ്പൊടിച്ചിടട നെയ്പരട്ടിപ്പഴ കിയ മ 

ണ്ണ ത്രത്തിലാശടി ഒര മാസം വച്ചിരുന്നു പിന്നീടു സേചി ഭക. ജ 
യിക്കാന് പ്രയാസമുള്ള പ്രമേഹത്തെ നശിപ്പിക്കും. വാതരോഗ 
ങ്ങം ഗ്രഹണി അശ്യധ്റ്റ് മൃത്രകൃ ച്ലൂങ്ങം ഇവയയും ഒറ്കഷ്ടം ഇ 
വയേയും ഇല്ലാതാക്കും. ഗം 

് ഖടിരാരിഷം. നാ റ 

മൂ. ഖദിരസ്വതുലാഭ്ധംതു ദേവദാരു ചതത്സമം 
 വാകുചീിദ്വാദശപലാ ദാവിസ്യല്പലപിംശതിട$ 
ട്ട പി... 



അം 

റ ത്ര്ഫലാവിംശതിപലാ നൃഷ്ടദ്രോണേംഭസഃപചല് 
കഷാഃയദ്ദോണശേഷേച പൂതേശിതേചിനിക്ഷിപേല് 
തുലാദവയംമാക്ഷികസ്യ രതുലൈകാശക്രാൊമതാ 
ധാത്യാവിംശതിപലം കങ്കോലംനാഗകേസരം 
ജാതീഫലംല പംഗൈലാ ത്വക് പത്രാണിപു ഥക്പൂഥക്, 
പലോന്മിതാനിക്ടഷ്ണായാ ദദ്്യാല്പലചതുഷ്ടയം ള 
ല്ലതഭാണ്ഡേ ധിനിക്ഷിപ്പ) മാസാദുദൂവംപിബേത്തഥാ 
മഹാകുഷ്യാനിഹൃദദ്രോഗം പാണ്പുരോഗാല്ലുഭംത്ഥാ 
ഗുന്മംഗ്രന്ഥിംക്കമീന്കാസം ശ്വാസംംപ്പീഷഫാദരംജയേല് 
ഏഷവൈഖ ിരാരിഫ്ടു? സവ്വകഷ്ട൯ിവാരണ 8. 

ല്യാ കരിങ്ങാലിക്കാതല് അരതുതുലാം. ദേവതാരം അരത്തു 
ലാം. കാര്കോവിലി ൧൨ പലം മരമഞ്ഞ€ം തൊലി൨ഠ പലംത്രി 
ഫലത്തോടുകം ൨ഠ പലം ഇവയെ ൧൨൮ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തി 
ലിട്ടു പചിച്ച്' ൭൬ ഇടങ്ങഴിയാക്കി ശേഷിപ്പിച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് 
ആറിയശേഷം അതില് രണ്ടുതുലാം (പന്ത്രണ്ടര ഇടങ്ങഴി) തേന് 

ഒഴിച്ച് ഒരുതുലാം പഞ്ചസാരകലക്കി താതിരിപ്പവ് ൨0 പലം ത 

ശേടൈലം നാഗപ്പവ് ജാതിക്കാ ഗ്രാന്മൂവ്' ഏലചചരി ഇലവംഗപ്പു 
ട്ട പച്ചില ഇവ പ്രത്യേകം ഒരുപലംവീതം തിപ്പലി നാലുപലം ഇ 
വയെല്ലാം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു ചേത്തു ഒരുമാസം വച്ചിരുന്നു പിന്നീടു 
സേവിക്കുക മഹ കുഷ്ടങ്ങഥം ഹൃദ്രോഗം പാണ്ഡുരോഗം അബ്ലദദം 

ഗുന്മം മുഴകഠം ക്ലമിരോഗം ചുമ ശ്വാസരോഗം പ്പീഃഫഹാഭരം ഇവ. 
യെ ജയിക്കും. എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളയും ശമിപ്പിക്കും. 

ബെല്ലല്യാരിഷ്ടം. 

മൂ- തുലാദ്വയംതുബബ്ചല്യാ ശ്ചതുദ്രോണേജലേപച്ചേല് 

ട്രോണശേഷേരസേശീഭത ഗുഡസ്വത്രിതുലാംക്ഷി൦ പല് 
ധാതകീംഷോഡശപലാം ക്ൃഷ്ണാംചദ്വിപലാംതഥാ 
ജാതീഫലാനികങ്കോല മേലാത്വക്പത്രകേസരം 
ലവംഗംമരിചംചൈവ പ.ലികാന്യപകല്പദയല് 
മാസംഭാണ്ഡേസ്ഥിതസ്ഷവേഷ ബബ്ലയല്യാരിച്യൂ കാജയേല് 
ക്ഷയകുഷ്ടമതിസാര പ്രമേഹശ്വാസകാസനുല് 

വ്യാ. രണ്ടുതുലാം കുന്താലംവുല്ലൂ (വേംവേലം എന്നു ചി 
ല൪) സര: ഇട.ഴി വെള്ളത്തില് പചിച്ചു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പി 
ച്ച് അരിച്ചെടുത്ത് ആറിയശേഷം മൂന്നുതുലാം ശക്രെയും ൧൬ പ 

ലം താതിരിപ്പ വും രന്ദുപലം തപ്പുലിയും ജാതിക്കാ തക്കോലം ഏ 
ലത്തരി ഇലചംഗത്തൊലി പച്ചില ഹ: ഗ്രാദ്മൂപ് മുജക് 

നി 

ചതില 

പിപി ലംഘി ഖ് 



& 

ഷി. കം 

ഇവ ഒരുപലംവിതം ചേത്തു നെയ്പരട്ടിപ്പഴ കിയ കുടത്തില് ആ 
ക്കി ഒല്മാസം വച്ചിരുന്നു പിന്നീടു സേവിക്കും. ക്ഷയം കുഷ്ടം ആര 
രിസാരം പ്രമേഹം ശ്വാസരോഗം ചുമ ഇവയെക്കളുയും. 

ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം. ചല 
മൂ _ദാക്ഷാതുലാഭ്ധഥംദ്വിദോണേജല സ്ൃയവിപചേല് സുധ് 8 

പാദശേഷേകഷായേചപുതേശീതേവിശിക്ഷിപേല് 
ഗുഡസ്ൃദ്വിതുലാംതത്രത്വഗേലാ പത്രകേസരം 
പ്രിയംഗുമ്മരിചംക്ടഷ്ണാവിഡംഗംചേതിചുണയല് 
പൃഥക്പലേന്മി തൈഭാഗൈസ്പുതോഭാദുണ്ഡനിധാപയേല് 
സമംതതാഘട്ടയിതവാപിബേജ്ജാതരസംതതഃ 
ഉമക്ഷതംക്ഷയംഹത്തികാസശ്വാസഗമാമയാന് 
ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടാഹവയ $പ്രോക്തോബലക്ടന്മലദശാധനഃ 

്യാ-മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം അരത്തുലാം ൩൨. ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തി 
ലിട്ടു പചിച്ചു നാമലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ച് ആരിച്ചെടുത്ത്' ആറിയ 
ശേഷം അതില് രണ്ടുതുലാം ശക്കരയും ഇലവംഗമത്താലി ഏല 
ത്തരി പച്ചില നാഗവ്പുവു ഞ൭ല്പ്പൂറു മുളകു തിപ്പലി വിഴാലരി 
ഇവ ഓരോ പലംവീതം ഉണക്കി പ്പൊടിച്ചിട്ട നെയ്പുരട്ടി പഴ 
കിയ പാത്രത്തില് ആക്കി കടഞ്ുമചത്[്ത ഒരുമാസം സൂക്ഷിച്ചുവ 
ചുശേഷം സേവി ഭക. ഉര$ ക്ഷതം ക്ഷയം കാസം, ശ്വാസം കണ്ണ 
ത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങഠം ഇവയെദളെയും. ബചതെരയുണ്ടാ 

കം. മലം ഇളക്കിശളെയും. 
രോഹിത കാരിഷ്ടം. 

മു-_രോഹീതകതുലാമേകാം ചതുദ്രോണേജലേപ ചേല് 
പാദശേദഷരസേശിതേവൃതേപലശതദ വയം 
ദദ്യാട് ഗു ഡസ്യധാതക്യാ$ പലഷോഡശികാമതാ 
പഞ്ചകോലംത്രിജാ തംചത്രിഫലാംചപധ് നിക്ഷിപേല് 
കുള്സ്ല്യിതവാപലാംശേന മതോഭാണ്ഡേനിധാപ യേല് 
മാസാമൂര്ധ്വംചപിബമാഗുദജായാന്തിസംക്ഷയം 
ഗ്രഹണീപാണ്ഡുഹു 8 ൧പ്പീഹഗുല്ലോദരാണടിച 
കുഷ്ഠശോഫാരചിഹരോരോഫീതാരിഷ്ടസംജ്ഞിതൻ 

വ്യാ ഒരുതുലാം ചെന്മരത്തില്തൊലി നര" ഇടങ്ങഴി ചെ* 
്ളത്തില് ഇട്ട പചിച്ചു നാലൊന്നു ശേഷിപ്പിച്ച' അരിച്ചെടുത്തു 
ആറിയശേഷം രണ്ടുതുലാം രശ്രെയും ൧൬ പലം താതിരിവുവുംം 

തിപ്പലിയും, കാട്ടമുളുകിന്വേരും, ചു ദം തിപ്പുല'മൂലപും കൊട്ട 

വേലിക്കഴങ്ങും ഏലത്തരിയും ഇലവംഗത്തൊലിയും പച്ചിലയും 
. ത്രിഫ്മലത്തോടുകളൂം ഒരുപലംവിതം കൂട്ടിപ്പൊടിച്ചു അതിലിട്ടുനെ 
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ഡ്പുരട്ടിപ്പുഴകിയ കുടത്തില് വച്ചിരുന്നു ഒരുമ:സംകഴി ഞ്ഞു സേ 
വി കഴക ഗുടത്തിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ വേഗം കളയും ഗ്രഹ 
ണി പാണ്ഡുദരഗം ഹൃഃദദാഗം പ്ലീഹ ഗുല്ലം ഉദരങ്ങം കുഷ്യം വീ 
൦ അരോചകം ഇവയെയും കളയും. 

ദശമൂലാരിഷ്ടം. 

മൂ__പള്ലെറബ്യഹത്യൌഗോകണ്ടോബില്വോഗ്മിമന്ഥഃനാരള 0 
പ.ടലാകാഷ്ടരിചേതിീദശമൂലമിഹോച്ച്തേ 
ഭശമൂലാനികുവിതഭാഗൈഃ പഞ്ചപമലെഃപൃഥക 
പഞ്ചവിംശല്പലംകുയ്യാശ്തിത്രകംപൊൌഷ്കു രംതഥാ 
കുയ്യാദ്വിംശല്പചംലാധ്രംഗുളു ചീ മത്സമാഭവേല് 
പമെല$ :ഷാഡശഭിര്ധാത്രീരവിസ,ഖ്യെദദ്ദരാലഭാ 
ഖദിംരാബീജസാരശ്ചപഥ്യാചേതിപപഥക്പരലെ $ 
ആഷ്ലൂദിഗ്ഗ ണി രൈ 8കുഷ്ഠംമഞ്തിഷ്ടു ദേവദാരുച 
വിഡംഗമധു കംഭാള്ക്ടീകപിംത്ഥാക്ഷ$പുനര് നവാ 
ചവ്യംമാംസിപ്രിയംഗുശ്ചസ്മരി വക്േഷ്ണുജീരകം 
ത്രിവൃതാരേണുകംരാസ്റ്റാപിപ്പലീക്രമുകടശഠീ 
ഹരദ്രാശതവുഷ്്യാച പളകംനാഗകേസരം 
മുസ്പൂമിന്ദ്രയവ.. ഉശൃംഗീജീവകഷഭകൌര ഥാ 

(മേദാച ന്യാമഫാം മദാകാകോജ്യയജുഭ്ധി വൃഭധികേ 
കു്യാല്്ടൂഥശ്വിപലികുന് പചേദഫ്ടഗുണേജലേ 
ചതുത്മാംശംശൃതംനീ എപാമുദ്ലാണ്ഡേസന്നിധാപയേല് 
ചതുര്ഷഷ്ഠിപലാംദാക്ഷാപചേന്നീരേചതുശ്ലൂഭണ 
ത്രിപ.ദഭശഷ ശിതംചപൂവക്വാഥേശ്ൃതംക്ഷിപേല് 
ദ്വാത്രിംശല്പലികംക്ഷൌദംദദ്യാദ്'ഗുഡചതു ഭശതം 
ത്രി ശല്പലാനിധാതക്യാ$കങ്കോലംജലചന്ദനം 
ജാ തിഫലംലവംഗംചത്വഗേലാപത്രമകസരം 

പിപ്പലീചതിസം ചുണ്യഭാഗൈദദ ിപ്പലികൈ$ പൃഥക് മൂ 
ശാണ്വാത്രാംചകസ്തൂരീംസവേകത്രനിക്ഷിപേല് 
ഭൂ മൌനി ഖാതയേറ്ദു സ്ധംതതോജാതരസംപിബേല് 
കതകസ്യഫലംക്ഷിപ്തുവാര സംനിമ്മല താംനടയല് 

ഗ്ര ഹണീമരുചിംശുൂലംശ്വസേംകാസംഭഗന്ദരം 

ലാതവ്യയാധിംക്ഷയംഛമ്ടിംപാണ്ഡുരോഗംചകാമലാം 
കഷ്ടന൩ശാംസി മേഹാംശ്ചമന്മാഗ്നിമുദരാണിച 
ശക്രൊശൂരീംത്രകൂ ചൃഡാതുക്ഷയംജയേല് 

കൃശാനാംപൃഷ്മിജനനോവസ്ധ്യാനാംഗഭദ8പരം 
രരിഷ്ടോശലാപ്ലെസ്സേജര്ശുക്സുബലപ്രദ3 8 



്് 

ൂ. 

ത ൧0൯. 2 

വ്യ ഓരീലടപര്, മുപ്പ്പവേര്ം ചെവവഴുതിനദവര്, കണ്ടകാ 
ര് വേര് തെരിഞ്ഞിലിന്ചേര് കൂവളത്തിന്വേര് മുഞ്ഞവേര്, പല 

. കവ്റ്യയ്യാനി വര് പാതിരിവേര് കുമിഴിന്വേര് ഇവ പ്രത്യേകം തര 
ഞുപലംവീതം ൨൫ പലം ഛൊടടവേലിക്കിഴങ്ങം ൨൭ പലം പി 
മുപം ൨ഠ0പലം പാച്ചേോറദിത്തൊലി ൨0 പലം അമുതു൧൩൬ പ 

ലം നെ്സിക്ക ത്തോ, ൧൨. പലം കൊടിത്തുവവേര് കരിങ്ങാലി 
മാതളനാരകം കുട്ടുശഞെത്തോട്ട് ഇവ പ്രത്യേകം എട്ടുപലം വിതം 

കൊട്ടം മഞ്ചട്ടി ദേവതാരം വിഴാല ഠി ഇരവികൃധുരം ച്ചെവതേക്ക്* 
പ്പ ര്മര ത്തൊി താന്നിക്കെത്തോടു, തമ ഴാമവേര് കാട്ടുമുള കില് വേര് 
മാഞ്ചി ഞഴല്പയ നവനീണ്ടിക്കിഴങ്ങു കവത്തജീരകം ത്രികോല്പ 
ക്കൊന്ന അരേണുകം ചിററരത്ത തിപ്പലി! കാട്ടരയാലി ൯ വേര് കു. 
ച്വ്യോലം മരമഞ്ഞ€ംതൊലി ശതകുപ്പ പതുമകം നാഗപ്പ മുത്തങ്ങ 
കുടകവ്റ്റാലയരി കക്ടെശ്ൃംഗി ജീവകം ഇടവകം മേദ മഫാമേദ കാ 
കോളി ക്ഷീരകാകോളി ജൂഭ്ധി വൃദ്ധി ഇവ പ്രത്യേകം രണ്ടുപലം വീ 
തം ഇവയെ എട്ട൧ുണം വെള്ളത്തിലിട്ട പചിച്ചു നാലിലൊന്നു 
ശേഷിപ്പിച്ചു നെയ്പുരട്ടി പഴകിയ മണ്പാത്ര ഒ്രിലാക്കി ൬൪"പ 
ലം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം നാലയമടങ്ങു വെള്ള ത്തിലിട്ട പപചിച്ചു മൂന്നി 
ലൊന്നാമഒ ഒൃദിയശേഷം അരിച്ചു മറെ കഷായത്തോടു കല 
ത്തി രണ്ടിടങ്ങഴി തേനും നാല്ൃയതു ചാംശക്രെയും മുപ്പുതുപലം താതി 
രിപ്പലും തക്കോലം ഇരുവേലി ചന്ദനം ജാതിക്കായ് ഗ്രയറൂവ് ഇ 
ലവംഗത്തൊലി ഏലത്തരി പച്ചില നാഗവ്പുവു തിപ്പലി ഇപ 
പ്രത്യേകം രണ്ടുപലം പീതം പൊട്ടിച്ചിട്ടു മുക്ക് ല് കഴ്ച കസ്തൂരി 
യും ച്ചേത്തു യോജിപ്പിച്ച് അടച്ചു ശീചമണ് ചെയ്തു ഭൂമിയില് കു 
ഴിച്ചുവച്ചു രസം പുറപ്പട്ട എന്നാ.ഞ്ഞ ശഷം എടുത്തു സേവി 
ക്കം ഗ്രഹണി രചി ശുൂലംശ്വാസംകാസം(ഗുന്മമിയിക്വചില് 
പാഠ$) ശ്വാസരോഗം ചുമ ഭഗന്ദരം വാതരേ ഗം ക്ഷയം ച൪ദ്ദി 

' പാണ്ഡുരേ ഗം കാമല കുഷ്ടങ്ങം അശസ്സൂ൭.0ം മേഹങ്ങ€ം അഗാി 
മാന്ദ്യം ഉ ടരധരാഗങ്ങഥം ശക്രെ അശു 1 ചത്രക്ട മം ധാതുക്ഷയം 
ഇവയെ കളയും മെലിഞ്ഞ വരെ തടിപ്പിക്കും വ്യ ൭.0൦ 39൭ ഏ 
ററവും പുത്രലാഭത്തെച്ചെയ്യും ഭശമൂലം എന്നു പേതള്ള ഒരിഷ്ടം 
തേജസ്സി നയും ശുക്ല തത്തയ്യം ബല തത്തയും ചെയ്യും. 

കഴ ൪ പ് 

അഥൈകാദശോധ്യായ ി 

തത്രധാരു വഃ 
(ധാതു ്യങ്ങളു നട ശോധന മാരണവിധികംം.) 

മു _ സവ 9 വംെ റി മൂ സ്ധവ്ല്്റുതാരാരതാമ്രാണി നാഗവംശഥൌച തിലകം 



ന്് പം ച൨൪) 

ധാതവ$സപ്ലവിഃജഞെയാ സൂതസുറന്ശോധയേദ് ബുധ 
സ്പള്്ുതാരാരതാപ്രായ$ഃ പത്രണ്യാശൌപ്രതാപഃയല് 

നിഷിഞ്ചേത്തപ്ലതപ്ലാനീ തൈലേതക്രേചകാഞ്മികേ 
ഗോ:മൃത്രേചകലത്ഥാനാംകഷായേചത്രിധാത്രിധാ 
ഏപംസ്വഴ്ണ്ണാദിലോഹാനാം വിശ്ുഭധിഭസംപ്രജായതേ 

വ്യാസവും വെള്ളി പിച്ചള ചെമ്പു നാഗം വാങ്കും ഉല്ക്ക 
ഇങനെ ധാതുരെം ഏഴുവകയാകുന്നു. സ്ള്ല്്ം വെള്ളി പിച്ചള 
ചെന) ഇവയുടെ തകിടുകളെ അഗ്നിയില് ജട്ടു പഴ്ചപ്പിച്ച എണ്ണ 
യിലും മോഴിലും കാടിയിലും ഗോത്രത്തിലും മുതിരക്കഷായത്തി 
ലും മന്നുപ്രാവശ്യംവി തം കാച്ചിമുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയുന്നതി 
ല്നന്നുംസ്വക്ല്്റം മുതലായ ലോഹങ്ങംംതുഭധങ്ങളായിത്തീല്ന്നു, 
മു _ നാഗവംഗെപ്രത പ്ലൌചഗാളിതൌതൌനിഷേകയേല് 

ത്രിധാത്രിധാവിത്രുഭ്ധിഃസ്യാദൂവിദുഭ്ധേനചത്രിധാ 
വ്യാ__നാഗവും വങ്കവും അശഗ്ന്യിലിട്ട പഴുപ്പിച്ചു മു്പാഞ്ഞ 

വയില് മുന്നുപ്രാവശ്യംവീ മം മുഭണെം പിന്നീടു ഏരുക്കില്പാലി 
ല് മൂന്നുപ്രാവശ്യകണെം ഇങ്ങനെ ച്െയ്യാല് അവ ശുഭ്ധങ്ങച 

യിത്രിരുന്നു. 

സ്വബ്ലൂഭസ്തം. 

മു. സ്വള്ല്്യാശ്ചദിഗുണംസൂതമ :ലൂനസഹമദ്ദ യല് 
തദ് ഗോളകേസമംഗന്ധഗേഭധ്യാദധരോത്തരം 

ഗോളകംചതതോരുസ്ധ്യാച്ഛ, രാവദുസ്ധസന്മുടെ 
ത്രിംശദ് ഘദനാപലൈ ദ 3, ല്പുട:ന്യേവം ചതുദ്ദശ 
നിരുതഥംജായതേഭസ്തരഗചന്ധാദേയഉപുന$ചുനഃ 

യാ. ശൂഭിചെയ്യു സ്വള്്്ത്തില് നിന്നും ശുദ്ധിചെയ്യുരസം 
ഇരട്ടി രണ്ടും ചേത്തതു ജോനനാരഞാരസത്തില് അരയ്ക്കുക അരച്ചു 

ണ്ടാകുന്ന ഉരുമുയോടട സമം ഗന്ധകം എടുത്തു ത്ആ ഉരുളയുടെ 

അടിയിലും മുകളിലും വച്ചു മൂടി മൂശ ഭ.ത്താക്കി ബന്ധിച്ചു മ്പ 

തുവറളയില് പുടം ചെയ്യണം. ഇങിനെ പതിന്നാലു പുടംചെ 

യ്മൂണം ഓരോപ്രാവശ്യവും പ്രത്യേക പ്രത്യേകം ഗന്ധകം ച്ചേക്ക 

' ണം പരിന്നാലുപുടം കഴിയുമ്പോം”ഭസ്തുമായിത്മിരും. 
സ്വഷ്ല്്റഭസ്തം (വേറൊന്നു) 

മൂ__ കാഞ്ചനേഗാളതേനാഗം ഷോഡശാംശേയനിക്ഷിചേല് 
ചുള്ലൂയിതവരേ ഥാള്ശേനഘൃഷ്ട്വഠകൃത_ചേഗോളകം 

. ഗോകേയമദ്പമംഗന്ധംഭത്വാ ച്ചൈവാധരോത്തരം 

ശരാവസ നുടെധൃത്വാപുടേത്രിംശദ് ഘടനാപലൈ$ 
ഏവംസഎപുടേഷ്ഥേമധിരത്ഥംഭസ്മൂജായതേ ് 



എ 

ല് 

_ ൧൨൪: 

വ്യാ_സ്വള്സ്റും ഉ തകിനില്ക്കുമ്പോഴം അതിനെ പ്തിനാറി 
ല്ഒരംശം ശുരുഭ്ധി റചയ്യു നാഗംചേക്കക. പിന്നീടു അതിനെ പൊ 
ടിച്ചു ജോനനാരങ്ങാരസത്തില് അരച്ചുരുളയാക്കുക. ആ ഉരുള. 
യോടുസമം ശുഭ്ഥിചെയ്യ ഗന്ധകത്തെ അതിന്െഠ അടിയിലും 
മീദതയുമായി വച്ചുപൊതിയുക പിന്നീടു ശരാവസമ്പുടത്തിലാക്കി 
മു്യൂതൂുവറളയില് പുടം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഏഴുപുടംചെയ്ത്ു സ്വ 
മൂനു ഭസ്തൂമാകും. ി 

സ്വള്ല്റൂദസ്തും (മഠെറാന്നു) 
മൂ. കാഞ്ചനാരരസൈരര്ഘൃഷ്ട സമസ്ത കഗന്ധയോ$ 

കജ വീഭഹമപത്രാണിലേപഃയല്സമമാത്രയാ 
കാഞ്ചനാരത്വച$ കല്ലംമൂഷായുശം പ്രകല്പലയേല് 
ധൃത്വാതത്സംപുടേഗോമംമൃന്മൂഷാസംമ്പുഃടചതല് 

നിധായസന്ധിരോധംചക്ടത്വാസംശോഷ്യഗോമതെയഃ 
വഹ്നിം മാരതരംകയ്യാദേവംദദ്യാല്പുടത്രയം 
നിരുത്ഥംജായതേഭസ്തം സൂവ്യകാമയ്യുഷ്യദയാജയേല് 

സാ__വലിയമലയകത്തിത്തൊലിയുടെ രസത്തില് ശുഭ്ധിചെയ്യു 
രസം ഗന്ധകവും അരച്ചു ചെട്ടി മാക്കി അതിനെ സ്വള്ല്റ്റത്ത 
കിടടകഷില് പൃത്ും. സമമാത്രയായിരിഭണെം വലിയ മലയക 
ത്തി ത്തൊലി അരച്ചു രണ്ടുമൃശകറം ഉണ്ടാക്കണം അവയില്ഒന്നി 
നകത്തു മേല് പറഞ്ഞ സ്വക്ല്്റത്തകിടുകളെ വച്ചു അടച്ചു ശീലമ 
ണ് "ചയ്യൂരപാതിഞ്ഞു സന്ധികളെ നല്ലപോലെ അടച്ചു ചാണ 

കംതേച്ചുണ ഒക. പിന്നീട്ട ഖരതരമായ അശഗ്മിയുണ്ടാക്കി അതി 
ല്വച്ചുഹിപ്പിക്കുക ഇങ്ങിനെ മൂന്നുചുടം ചെയ്യുന്നതും മാതുകൊ 

ണ്ദുസ്്ല്റും ഭസ്തുമായിതിരുന്നു. ഈഭസ്തൂതത്തെ സവ്വുകായ്യുങ്ങളിലും 
യോജിപ്പിക്കാം. 

ഹഛേമമൃതി. 
മൂ. കാഞ്ചനാരപ്പ കാരേണലാംഗലീഹന്തികാഞ്ചനം 

ജൂ പലോമു ച്പീത്ഥാ ഹസ്പ്യാത്തഥാഹന്തി മന3ശിലാ 
ശിലാസിന്ദുരയോചുള്ല്റ്റംസമയോരക്ദെഗ്ധകൈഃ 
സപ്പ്ൈവ വേനാ ദദ്യാഛോഷദയച്ചപുനടപ്യന$ 

തതന്തൂഗഘജിമേഹേമ് നികല്ലയോയംദീയമത സമഃ 
* പുനഘമുമ്മ ദതിതരാംയഥാകല്ലോവലീയതേ 
ഏവംദവലാത്രയംദദ്യാല് കല്ലംഹേമമൃതിദഭഃവല് 

വ്യാ--വലിയമലയകത്തിത്തൊലികൊണ്ടും ചെറ തിപ്പലി കൊ 
ണ്ടും മേന്തോന്നി കൊണ്ടും സ്വമ്ല്റ്ൂ മരയും മന ശിചയേയും ശമി 

ച്റിക്ടൊംം 0 ്ാ പ 
ളി 



) ഞ്ഞെ 

ശിലാസിഷ്ടരങ്ങളു രട മനഃ ധാലയും സി ദൂരവും കൂള്സ്റും സമ 
മായി എല് ഒടി പാലില് അരച്ചു ഉനണ്കണെ, ഉണങ്ങിയശേഷം 
ഏഎരുമഖ്ന്പാ ലൊഴിച്ചു പിന്നെയും അരക്കണം ഇങ്ങനെ ഏഴു 
പ്രാവശ്യം ചെയ്യുണം ഇപ്ര ഭാരം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ശിലാ 
സിഷ്മരകല്ലത്തെ സ്വണ്ണ്ും ഉരുകിനിലൂച്ഛ*മ്പാഠം സ്വത്ല്നത്തിന്െഠ 
തു ദടൈത്താളും ഇടുക പിന്നീടു എടുത്തു ആറിയശേഷം വീരന്ദുംത 

യ്മില് ഉല്കകി മുമ്പാഞ്ഞ കല്ലമത്ത ഇടു ക ഇങ്ങനെ മൂന്നുതവണ 
ചെയുണം അതുരകാണ്ടു സ്വക്ല്്ുത്തിന്നു മാരണം സിദ്ധിക്കുന്നു. 

മൂ. പാരാവതമ ലൈള്സി സ്വേ ദഥ പാകു ക്കടോദ് ഭവൈ$ 

കിടു കളില് തേച്ചു അടിയിലും മീതെയും ആ മലത്തെ ഇട്ട തകട്ടക 

സ്വയ്ണൂഭസ്തം. 

ഫെമപത്രാണിതെഷാംചപ്രദദ്യാദധരോത്തരം 
ഗന്ധചുള്ട്ണുംസമംദതവാശരാവയുഥസസമ്മുടെ 

പ്രദദ്യാല് കുക്കടപുടംപഞ്ചഭാരഗോമയോപലൈജ 
൪ വംനവപുടാന്ദദ്രാദൃശമംച്ചമഹാപുടം 

ത്രിംശദ് ഘ നാ പലൈ ദൂയംജായതേ ഹമഭസ്തുകം 
സുവള്റുംചഭ ഏുവത്സ്വാദുതി ക്തംസ്സിഗ് ധംഹിമംഗുരു 
ബുഭധഥിവിദ്യാസ്തതികരംവിഷഹാരിരസായനം. 

വ്യഠ_മാടപ്രാവി ന്റയോ കോഴിയുടയാ മലത്തെ സ്വഗ്ല്്ത്ത 
ര ന്തത്തത്തത്തയയയയയത്തെത്തെത്തത്തെ 

മെ നട്ടുവില് വച്ചു സ്വക്ല്്റത്തിന്െറ തുഭത്തിനുസമംശൂ ഭധഗന്ധ 
കം ഇട്ടു ശരാവത്തിനകത്താക്കി അടച്ചു ശീലമണ് ചെയ്യു കുക്കുട 
പുടത്തെച്ചെയുണം അഞ്ചുവറളിയില് ഇടുന്ന പുടത്തിന്നു കുക്കുട 
പുടമെന്നുപേര് ഇങ്ങനെ പലൂടമിട്ട ആറിയശേഷം എടുത്തു മുറ 
ഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ചെയ്യുപുടമിടുക ഈവിധം ഉന്പതുപുടം 
ചെയ്യുണം പത്താമതായി മഹാപ്പടം ചെയ്യുണം അതയേതു മുപ്പ 
തുവഠമജിയില് ഒരു പുടംചെയ്യക സ്വം ഭസ്തമാകും ഈ ഭസ്മും മ 
മുരിച്ചും കച്ചും ഇരിക്കും സ്ത്ിശ്ധമാകുന്നു. ഹിമമായും ഗുരുവായും ഭ 
വിക്കുന്നു. ബുഭ്ധിയേയും വിദ്യയേയും ഓമ്മടയയും ഉണ്ടാക്കും വിഷ 
അെക്കളുയും രസായനഗുണമള്ളതാകുന്നു. 

മൂ__ ഭാഗ്രൈകംതോളകം2ദ്ൃയംയാമമമ്ശേനകേനചില്, 
വെള്ളിഭസ്തൂം. 

നി ല്ല 
തേനഭാഗത്രയംതാരപത്രാണിപരിലേപയേല് 
ധൃത്വാമൂഷാപ്യടേല്ധ്വാപുടേത്രിംശട് ഘഃ നാപലൈ$ 
സമുഭധ്യതു യപയനസ്യാലംഭത്വ രുധ്വാപൃുടേപചേചേല് 

ഏവംചതുദ്ദശപു ടൈസ്പാരംഭസ്ത്പ്രജായതേ 
വ്യാ ഒരുഭാഗംതാളകുത്തെ അമൂംചേത്തു ഒരുയാമം അരച്ചു ആതു 

പ ചം റ ടര് 



പ. ..... 

കൊണ്ടു മുന്നുഭാഗം ത്തുദ്ധിചെയ്യു വെള്ളിത്തകടുകളില് തേച്ചു 
പൊതിയുക. അതിന്െറശേഷം മൃശമിലാള്ടി അടച്ചു മുപ്പതു വാ 
യില് ഒരുപുടംചെയ്തു. പിന്നീടു എടുത്തുതാമകംചേത്തു വീണ്ടും 
മൂശയില് അടച്ചു പുടംചെയ്ത. ഇങ്ങന പതിന്നാലുപുടംചെയ്തു. 
വെള്ളിഭസ്തൂുമാകും. ഇവിടെ അമുമെന്നതുമാതളനാരകരസമാകുന്നു. 

വെള്ളിഭസ്തും (വേറൊന്നു) % 
മൂ__ സ്നുഹീക്ഷിരേണസം പ്ഷ്ഠംമാക്ഷികംതേനലേപയേല് 

താലകസ്യപ്രകാരേണതാരപത്രാണിബുദ്ധിമാന് 
പുടേച്ചതുദ്ൃശപ്യടൈസ്ാരംഭസ്തപ്രജായതേ 

ല്യാ__ചതുരക്കുള്ളിയുടെ പാലില് മാക്കീരക്കല്ലെരച്ചു താലകംകൊ 
ണ്ടുചെയ്യുന്ന തില് പഠഞ്ഞതുപോലെശ്ുദ്ധിചെയ്യു വെള്ളിത്ത കട്ട 
കളില്തേച്ചു പൊതിഞ്ഞു പതിന്നാലയപുടംചെയ്തു വെള്ളിഭസ്തുമാകും 

താരുഭസ്തം (ചെമ്ചിന്ഭസ്തം). 
മൂ__ സുക്്യാണിതാമുപത്രാണിക്ടത്വാസംസ്വേദദയദ് ബുധഃ 

വാസരത്രയമമ്ശേനതത3ഖ ഃല്വവിയനിക്ഷിപേല് ലം 
പാദാംശം സൂതകംദത്വായാമമമ്മേനമര്ദയേല് 

തതഉട് ധൃത്യപത്രാണിലേപയേദ്വിഗുണേയച 
ഗവ്ധകേനാമൂഘൃഷ്ടരേനതസ്യകുയ്യാച്ചഗോളകം 

തത പിഷ്ടവാചമീനാക്ഷീംചാംഗേഴീംവാവു നര്നവാം 
തല്കല്ലേനബഹിര്ഗോളംലേപയേദംഗുലോന്മിതം 
ധൃത്വാതദ്ഗോമകംഭാണ്ഡേശരാവേണചരോധദയല് 
വാലു കാഭിപ്രവൃയ്യാഥവിദഭൂതിലവണാംബുഭി 
ദതവാഭാണ്ഡമുചേമുദ്രാംതതശ് ചൂല്യാംവിപാചയേല് 
ക്രമവൃഭധ്ൃഗ്നിനാസമൃശ്യാവദ്യാമചതുഷ്ടയം 
സ്വാംഗ്ശിതളമുദയൃത്യമദ്ദ യല് സുരണ വൈദ 
ദി നൈ കംഗോളകംകു യ്യാദദദഗദന്ധനലേപയേല് 
സഘ്ടദതനതതോമൂഷാംപുടേഗജവ്ുടേപച്ചേര് 

സ്വാംഗശീതംസമുദ്ധുതൃയമൂതംതാമ്രംശരൂഭംഭവേല് 
4 വാന്തിംഭൂരവന്തിംക്ലമംമൃച്രാംനകരോതികദചേന 
്യാ__സ്വള്്ലംമുതലായമലാ ഫഹങ്ങംക്കപറഞ്ഞത്ുുഭധിയാകുന്നുഇ 
തിനും ഉശ്ളതു- അങ്ങിനെ ശോധനചെയ്യു ചെമ്ചിടന ചെരിയ 
തടു കളായിത്തട്ടി മാത ദ നാരങ്ങാരസത്തി ൽ ഇട്ടു മൂന്നു ടി പസംതീ 

യെരിച്ചു പചി ക. പിന്നീടു എടുത്തു നാലൊന്നു ശോധനമാര 
ണങ്ങളെ ശെഓണ്ടെ  ദാഷംകളതഞ്ഞിട്ടമ്ളരസംകൂട്ടി ഒരുയാമം മാതള 
നാരങ്ങാരസംവിച്ി അരയ്ക്കുക. തരതിന്െറശേഷം ആ ചെന്മുത 
കൂടു കമെ എടുത്തു മാതള നാരങ്ങാരസംചേത്മരച്ചഗന്ധ കഴ ഇട്ടി 



ാച്പതി് 

ആ തകടുകളില് പുരട്ടി പൊതിഞ്ഞു ശോളമാക്കിച്ചെയുണം പി 
ന്നീടു മീനങ്ങാണിയോ പുളിയാരിലോ തമിഴാമയോ അരച്ചു മുമ്പ 
റഞ്ഞദഗാളകത്തിൽെറ മീതേ പൊതിയണം ഇതുഒരംഗുലംഘന ് 
തരീലായിരിക്കണം ആ ഗോളകത്തെ മൃശയ്ക്കുകത്താക്കി അരടച്ചുവാ 
ലുകായന്ത്രത്തില്വച്ചു ക്രമപ്രവൃഭ്ധമായിരിക്കുന്ന അഗികൊച്ചു വ 
ഴിപോലെ നാജ്യയാമം തീയെരിക്കണം അതിന്െറശേഷം ഒറി 
യിട്ടു എടുക്കണം കാട്ടുചേനയുടെ രസത്തില് ഒരു ദിവസം അര 
ച്ചതായ ഗന്ധകം നൈ ചേത്തു ലേപനംച്െയ്യൂ ഗോളകുമാക്കുക 
മൃശന്ത്കുകത്താശടി അടച്ചു ഗജപുടംചെയ്യുക പിന്നിട്ട ആറിയശേ 
ഷം എടുത്തു സൂജിക്കുക ഇങ്ങിനെ മൃതം ആയിരിക്കുന്ന താം 
ഛഏീഠാവും ശുദ(ദോഷരഹിതി]മായതാകുന്നു. അതു ഛദ്ദുിയേയുംം 

തലതിരിച്ചിചിനേയും, ക്ല മത്തേയും ചുഴല്ച്ചയേയും ഒരിക്കലുമു 
ണ്ടൊക്കുന്നില്ല. 

പിച്ചള. 
മൂ അക്ക്ഷിരേണസംപിഷ്ടോ ഗന്ധകസ്ദേനലേപയേല് 

സമേനാരസ്വപത്രാണി ശുദധ്യാന്യമൂദരവൈമ്മുഫഹുഃ 
തതോമൂഷാഖുടേധൃതവാ പൃടേല്ഗജപുടേനച 
ഏവംപുടദ്വയേനൈവ ഭസ്ത്ാരംഭവതിഷ്രൂവം. 
വ്യാ എരിക്കിന് പാലില് ശ്രുഭ്ധഗന്ധകം ചേത്തരച്ചു ആ 

തുകൊണ്ടു ശോധിതമായിരിക്കുന്നു പിച്ചളത്തകിട്ടുകളില് തേച്ചു 
പൊതിഞ്ഞു മൃശയ്ക്കുകത്തുവെച്ചു അടച്ചു ഗജപുടംചെയ്തു. ഇങ്ങി 
നെ രണ്ടുപുടം ചെയ്തു. പിച്ചള വേഗം ഭസ്തുമായിത്തീരും. 

വെള്ളോട്ട. 

മൂ__ ആരവല്കാംസ്യമഃപ്യയവം ഭസ്തുതാംയാതിന ശ്ചിതം 
വ്യാ പിച്ചളയ്യ, പറഞ്ഞവിധമുള്ള പ്രവൃത്തികറം ചെയ്യാ 

൫ ശോധിതമായിരിക്കുന്ന വെള്ളാട്ട ഭസ്തുമായിത്തിരും. ഇതു സ 
ന്ദേഹമില്ല .ത്തതാകുന്നു. 

ന൦ഗാം 

മൂ__ അക്കക്ഷീരംവടക്ഷിരം നിഗ്ലൂണ്ഡീക്ഷീരകംതഥാ 
റ താമ്മരിതിഡ്വനിവധേ സഥന്ധകയോഗത$ 

താംബുലീരസസംപിഷ്ടു$ ശിലാലേപാല്പുന$ചുന$ഃ 
ഭവാത്രി.ശദ്ദിര്പു രടെന്നാഗോ നിരുത്ഥോയാതിഭസ്കൂതാം. 
വ്യാ__ ഏരുക്കിനന്െറ പാല് പേരാലിന്െറ പാല്. കരു 

നൊച്ചം രസം. പഴ.ണ് പാലയുടെ രസം, ഇവയില് സമമായ 
ഗന്ധകം ചേത്തരച്ചു പൊതിഞ്ഞു പുടംച്െയ്യാല് ചെയ്മും പി 
ച്ലയയം ഓട്ടം ഭസ്തമ. കും. ് 



പ് ന... 

നാഗഥംം 

മൂ__ താംബൃലീരസ സംപിഷ്ടഃ ശിലാലേ പാല്പ്ന3ധ്യന$ 
ദ്വാത്രിംശത്ഭ് പു ടൈന്നാഃഗാ നിരുത്ഥോയാതിഭസ്ത താം. 
വ്യാ__വെററലക്കൊടിയുടെ രസത്തില് മന$ശിലയരച്ചു നാ 

ഗത്തില് പൊതിഞ്ഞു പുടം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ടു പ്രാ 
വശ്യം വുടംചെയ്ക്കു നാഥം ഭസ്തൃമാകും. 

ഗാഥ. 

മൂ അശ്വത്ഥചിഞ്ചാത്വകചൂ്ട്റ്റം ചതുത്ഥാംശേനനിക്ഷിപേല് 
മുല്പാത്രേദ്രാവിഭതനാശേ ലോഹദവ്യാപ്രചാലഭയല് 
യാ മമകേനഭധറ്ദൂസ്ക തത്തുല്യറംചമനദശിലാം 

കാഞ്ചികേ നദ്വയംപിഷ്ടൂവാ പചേദ്ഡ്ധപുടേനച 
സ്വാംഗശീതംവന3പിഷ്വാ ലിലയാകാഞ്ചികേനച 

പ്യനടപുടടച്ഛരാവാള്റ മേവംഷഷ്ടിപുടൈമൃതി$. 
വ്യാ. പേരാല് ത്തൊലി കോല് വ്വൂളി ഗവയുടെ തൊലി 

ഹാഗത്തിന്െറ തൂദത്തില് നാലില് ഒന്നു പൊടിച്ച ഒരു മണ്ണ്ണാ 
തരത്തില് ഉരുകി നില്ക്കുന്ന നാഗത്തില് ഇടുക ഇരുമ്മു തവി 
കൊണ്ടു ഉരുകിയ നാഗഭത്തയും മേല്പറഞ്ഞ പൊടിയേയും തമ്മില് 
യോജിപ്പി ദഭക. ഇങ്ങനെ ഒരു യാമം ച്ചെയ്യുമ്പോഴം അതു ഭസ്ത 
മായിത്തീരും. ആ ഭസ്തൂത്താടു സമം മനദയാലയും ചേത്തു രണ്ടി 
നേയും കാടി വീചി അരച്ചു ഒരു ദൂഡ്ധപ്പടംചെയ്യു മ. ആറിയശേ 
ഷം എടുത്തു പിന്നെയും മനദശീലചേത്തു കാടിചീ്ലി അരയ്ക്കു. 
അതിനെ ശരാവത്തില് ആക്കി പിന്നെയും പുടംചെയ്യുക. ഇങ്ങ 
നെ ആവപ്യടം ചെയ്തു നാഗം ഭസ്തമാകും. 

വംഗംം 

മൂ__ മുല്പാത്രേദാവിതേവംഗേ ചിഞ്ചാശ്വത്ഥത്വചോരജ$ 
ക്ഷ പ്്പാതേനചതുത്ഥ-ംശ മദയാദവ്യാപ്രചാലയേല് 

തതോദിയാമമാത്രേണ വംഗഭസ്തപ്രജായതേ 
“അഥഭസ്തസമംതാലം ക്ഷിഫ്ുവാളേനപ്രമദ്ദഃയല് 
തതോഗജപുടേപക്ത്വാ പുനരമ്മേന. ദൂ ഃയല് 
താലേനദശമാംശേന യാമമേകംതത$വുടേല് 
ഏവംദശമുടൈ പക്വ വംഗന്മൂമ്മിയതേഭ്ധുവം. 
വ്യാ__ മണ്പാത്രത്തില് ഉരകിനില് ടന്ന വംഗ തമില് 

കോല്പ്പൂളിയുട്േയും പേരാലിേറയും തൊലി പൊടിച്ചിടുക തര 

തു വംഗത്തിന്െറ മാത്ര യില് നിന്നും നാലി ലൊന്നായിരി ണെം. 
അതിനെ ഇരുമ്പുതവി കൊണ്ടു ഇളക്കണം. ഇങ്ങനെ രണ്ടുയാമം 
ചെല്ലൂമ്പോഴം വംഗം ഭസ്തൂഭായി ത്തീരും. ആ ഭസ്യേദത്താഴു തുല്യം 
1 രള 0 



കം ൧.9 

ത്രദ്ധിചെയ്യു ഹരിതാലം ചേത്തു മാതജനാരകപ്പു്ി രസത്മില് 
അരയ്ക്ുക. പിന്നീടു ഗജപുടംചെയ്ത്ക. പിന്നെയും മാതള നാരകര 
സത്തിൽ പത്തിലൊന്നു ഹരിതാലംചേത്തു ഒരു യാമം അരച്ചു 
പുടം ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ പത്തുപുടം ചെയ്യുമ്പോഴം വംഗം വേഗം 

ശമിക്കും. ] 
ഇരിമ്പ ല 

മൂ. ശുഭ്ധംലോഹഭവംചുള്്്ും പാതാള ഗ ജഡീരസൈ$ 
മദ്യിതവാപ്പോടദവഛഹൌ ദദ്യാദേവംവുടത്രയം 
പുടത്രയംകുമായ്യാപ കുഠാരച്ഛിന്നികാരസൈര് 
പുടഷ0ംകംതതോദദ്യാ ഭേവംതീക്ക്നമൃതിഭമവേല് 
ക്ഷിപേദ്പാദശമാംശേന ദരദംതീഷ്ണകുചുള്സ്റര 8 

മദുഭയല്കയ്യുകാദ്രാവൈ യ്യാമയു ശം തത പുടേല് 
ഏവംസപ്ലൂപു൭ ടെമുത്യൂര്ലോഫചുണ്ണ്ണമവാപ് നുയാല് 
രസൈര്കുഠാരഛിന്നായാ$ പാതാളഗരുഡീരസൈ3 
സൂന്യയേനചാക്കദു ശ്ധാന തീക്ക്റുസ്വ്യൈവംമൂതിഭരവല്. 
ഖ്യാ- ശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ലോഹചുള്്്റുത്തെ പാതാളഗരു 

ഡക്കൊടിയുടെ രസത്തില് അരച്ചു പുടംചെയ്ത്ു ഇങ്ങനെ മൂന്നു 
പുടം ചെയ്തു. കറവവാഴരസത്തില് അരച്ചു മൂന്നു പുടം ചെയ്തു. 
അമുതിന്െറ രസത്തില് അരച്ചു ആവപുടം ചെയ്തു ലോഹം ഭസ്ത 
മാകും. ലോഹമുള്്്ുത്തില്ന്ദിന്നു പന്ത്രണ്ടില് ഒന്നു ശുഭധിചെയ്യു, 
ചായില്യം ചേത്തു കറവവാഴയൂടെ രസത്തില് രണ്ടുയാമം അരച്ചു, 
പുടം ചെയ്തു ഇത്ങിനെ ഏഴുപുടം ചെയ്തു ലോഹകചുള്്്റം ഭസ്തൂമാ 
കും. അമൂതിന്െറ രസത്തിഃലാ. പാതാളഗരുഡക്കൊടിയുടെ ര 
സത്തിലൊ ഉരുക്കു അരച്ചു പുടംച്െയ്യാല് ഭസ്തുമാകും. 

ശോധനം. 
മൂ__ സൂതകാദ_ഗുണംഗന്ധം ദത്വാകയ്യാച്ചകങ്ങളീ 

ദപയോ$സമംലോഹചുള്ന്ണും മദ്ദഃയല്കന്യകാ(്രവൈ$ ,4 
യാമയ ശംതത$പിണ്ഡ  ക്ൃത്വാതാരുസ്യപാത്രദക 
ഘാമ്മധ്മതപാജുബ്ുകസ്പ) പത്രൈരാച്ഛാദയേല് ബൃയധഃ 
യാമാഭ്ധേനോയഷ്കണ്കുതാഭൂയാ ഭ്ധാന്യരാശൊയബ്ലസ്േത്തര ടു 

ദത്വോപരിശരാവംതൂ ത്രി ിനാന്തേസമുഭ്ധരേല് 
പിഫ്ണ്വാചഗാളയേദ്വയസ്ത്രാ ദേവംവാരിതരംഭവല് 
ഏവംസധ്ലാണിലോഹാനി സ്വക്ല്്റാദീന്യപിഗാഇയേല്ം 
വ്യാ രസത്തില് നിന്നും ഇരട്ടി ഗന്ധകം രണ്ടിനും സമം; 

ലോഹചുണ്സ്ണം ഇവയെ കഠറവാഴരസത്തില് രണ്ടുയാമം അരണ, 
ക. പിന്നീടു അതിനെ പിണ്ഡമാക്കി. ചെയ്മുപാത്രത്തില്വലെച്ചു 
വെയിചത്തു വയ്ക്കുക വെയിലത്തു വയഷ്ക്കുമ്പോഴം ഒആൂചണക്കില 
പി യിനി ന്തു, യയ സ ത ട് 



പടത്തം 

ജ് പി്തു 

കൊണ്ടു മറച്ചിരിക്ണെം അരയാമം വെയില് കൊണ്ടെ ചൂടു പിടിച്ച 
ശേഷം എടുത്തു മണ്ണാത്രംകൊണ്ടു അടച്ചു നെള്ളില് കഴിച്ചുവയ്ലം 
കം മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എടുത്തു വസ്രൃത്തിലാക്കി തിരുമ്മു ദ. 
വെള്ളം എന്നഃപാലെ വസ്ത്രത്തില് നിന്നും നൂലയകളുരട ഇടയില് 
കൂടി വിഴും. ഇങ്ങനെ സ്വിം മുതലായ എല്ലാ ലോഹമ്ങളേയും 
ഗളിപ്പിക്കാം. 

സവ്യധാതുമാരണം. 
മൂ _ ശിലാഗന്ധാക്ക്ദെ .്ധാക്ത: 8 സ്വക്്്ാദ്യാഉസവ്യധാതവദ 

ശ്രിയന്തേദ്വാദശപുടൈ$ സത്യംഗു രുവചോയഥാ. 

വ്യാ മന$ശിലയും ഗന്ധകവും എരുക്ടിന്പാലിലരച്ചു 
സ്വഞ്ണം മുതലായ ധാതുക്കളെ വെചു പന്ത്രണ്ടു പുടം ചെയ്യാ 

അവ ധിശ്ചയമായും മരിക്കും. 
ഉ പധാതൃൂക്കഠാ. 

മൂ. മാക്ഷികംതുത്ഥ കാദ്രൌച നീലാഞ്ജനശ്ലാലകാ3 
രസകശ്ചേതിവിങ്ഞേയാ ഏദഭതസപ്പോപധാതവ$. 
വ്യാ. മറകകിരക്കല്ലം തുസ്ഥംം അഭ്രം, അഞ്ജനക്കല്ലം മനഃ 

ശ്ലാം അരിതാരംം കപ്പൂരീതുസ്ഥം ഇവ ഏഴും ഉപധാതുക്കളര 

കുന്നു. 
മാക്ഷികം. 

മൂ... മാക്ഷികസ്യയത്രയോഭാഗാ ഭാഗൈ കംസൈന്ധവസ്യ.ച 
മാമുലുംഗദവൈവ്യ-ഥ ജംബീരോതഥ(വൈഉപച്ചേല് ' ) 
൧ ഠലയേല്ലേ?ഹ 8ജപാത്രേ യാവല് പാത്രംതുദലാഹിതം _ 
ഭവേത്തതസ്ത്ൂസംതുഭ്ധിംസ്വള്്റുമാക്ഷികമുഛതി 
കുലത്ഥ സൃ ചഷാധയേണ ല്ലഷ്ടരവാതൈലേന വാപുടേല് 

തഃക്രണ വാജമൂദഭത്രണ ദ്രിയതെസ്വണ്ണ്ു മാക്ഷികം. 
വയ്യാ മൂന്നുഭാഗം മാക്കീരക്കല്പ ഒരു ഭാഗം ഇനത്തുപ്പ ഇവ 

ഒരു ഇരുസ്വപാത്രത്തിലാക്ടി താജിമാതളരസമോ ജോന കനാരക. 
രസമാ ഒഴിചു പചിക്കം. പാത്രം തീ കൊണ്ടു പഴുത്തു തിയുടെ 
നിറം വല്ന്നതുവരെ തീ യെരി കൈ. മാക്കീരക്കല്ല ശു ദ്ധിയേയും മു 
തിദയയും പ്രാപി ദം. മോരോ, ആട്ടിന്മൃത്രഃമാം മ മിരക്കഷായ 
മോ എന്ന്ുഃയാ ചേത്തരച്ചു സ്വക്ല്റ്റുമാക്ഷികത്തെ ചുടംചെയ്യാല് 

അതു മരി ടം. ളി 
താരമാക്ഷികം. 

മൂ ക്ടീദമഷശൃംശ്യുതത്ഥെദ്ര രവെമ്ജംബീരമജെദ്ദിനം 
ഭാവയേദാതപേതിര്വ്രവിമലാത്തു മ്രിധ്രുവം 
ല്യയാ--കയുന്പാവല 'െറയോ ആടു തൊടാപ്പാലയുടെയോ 

ജോനക്നാരകത്തിന്െറയോ രസത്തില് ഒരദിചസം കഠിയമായ 
വെയില് വജ്ണ്ണം എന്നാല് താരമാക്ഷികം ശുദ്ധമാകും. 



്് 
ന 

പേട, 

തൃത്ഥ:. 

മൂ. വിഷ്ടയാമദ്ദയേത്തുത്ഥംമാജ്ജാരകകപോതയോഃ 
ഭശാംശടങ്കണംദത്വപചേന്മുദുപുടേതത3 

_ പുട. ദഭ്ധ'നാപുടംക്ഷൌദ്രൈ:ദ്ദ യംതുത്ഥവിത്ുഭ്ധയേ 
൮--പുച്ചയുടേയും മാടപ്രാവിന്േറയും മലം ചേത്ുതു തത്ഥ 

ത്തെ അരയ്ക്കണം പത്തിലൊരുഭാഗം പൊന് കാരംചേക്ണെം തര 
തിെറശേഷം പുടംചെയ്തു പിന്നിട്ട തെര്ച്ചേത്തരച്ചു പുടം 
ചെയ്യും പിന്നീട്ടു തേന്ചേത്തരച്ചു പുടംചെയ്ത്ു തുത്ഥം ശ്ുഭ്ധ 
മാകുംം അഭ്രകശുദ്ധി. 

മൂ-- കൃഷ്ണുാഭ്ൂകംധമേദ്വപഹഫൌതത$ക്ഷീദരവിനിക്കിപേല് 
ഭിന്നപത്രംതുതല് ക്ട ത്വാതണ്ഡുലീയാമുയേ:(ൂ വൈ? 
ഭാവട്ടയദഷ്ടയാമംത ദേവംശ്ുഭ്ധ് തികാര കം. 
വ്യാ.കൃഷ്ണാഭൂകത്തെ തീയിലിട്ടു പ്ുപ്പിച്ചു എടുത്തു പാലി 

ല് ഇടുക പിന്നീടു അതയിശ്ൊ അടരുകമളെ അടത്തി കാട്ടിയിലിട്ടു 
ഡ്ഠിട്ടയാമം ഭാവനംച്ചെയ്യുക അഭ്ൂകം ശ്രഭ്ധമാകും. 

അദ്രകമാരണം. 
മു. കൃത്വംധാന്യാഭ്ര ദംതത്തുശോഷയിത്വാഥമദ്ദഃയല് 

അരക്കക്ഷീരൈദ്ദിനംഖല്വേചക്രാകാരഞ്ചകാരയേല് 
പുനര്മദ്യയംപുനപാച്യംസപ്ലവാരംപ്രയത്നത$ 
തതോവടജടാക്വാഥൈസ്പദ_ദ്ദേയംവുടത്രയം 
ര്രിയതേനാത്രസന്ദേഹ3സവ്ദയാഗേഷുദയാജയേല് 
മൃതംത്വഭ്ൂംഹരേന്മൂതുംജരാപലിതനാശനം 
അനുപാനൈശ്ചസംയുക്തംതത്തദ്രോഗഹഫരമ്പരം: 
വ്യാ__ധാന്യാഭൂകത്തെച്ചെയ്യിട്ട (അഭ്ൂകത്ട ന്െറ നാലൊ 

നു പച്ചുനെല്ല ചത്തു ഒര കമ്പിളിയില് കിഴികെട്ടി മൂന്നുദിവ 
സം വെള്ളത്ധില് ഇട്ടേക്കണം പിന്നീടു എടുത്തു ഞരടുമ്പോഴം 
കംബളത്തില്ക്ൂൂടി സൂക്ഷമായി വീഴുന്ന അഭ്ൂകത്തെ എടുക്കണം 
ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് ധാന്യാഭൂകം എന്നു പറയുന്നതുഉ 
ണക്കി എരുക്കിന്പാല്ചേത്തു ഒരുദിവസം അരയ്ക്കണം അതി 
നെ എരുക്കില കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു വഴിപോലെ ഗജവുടത്തെ 
ച്ചെയ്യുണം പിന്നീടു എടുത്തു ഏരുക്കിന്പാല് ചേത്തരച്ചു എ 
കടില കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു ഗ പുടം ചെയ്യുണം ഇങ്ങനെ ഏ 
ദിവസം ചെയ്യുണം അരിന്െറശേഷം പേരാലിന്െഠ വേര് ക 
ഷായംവച്ചെടുത്ത ജലത്തില് അരച്ചു മൂന്നസ്്ടം ചെയ്യണം എ, 
ന്നാല് സന്ദേഹംക്ൂടാതെ അഭ്ൂകം മുതിയെ വ്രാപിക്കും ഇതിനെ 

എല്ലായോഗങ്ങളിലും യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യം ഇങ്ങനെ മരു 

1, 



ആ 

ഫെ 0൩... 

കു അദ്രകം മരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും ജരയേയും നരയ്േഷും ഇല്ലാ 

താക്കും രോഗംപ്രതിയുള്ള അനുപാനത്തില് സേധിച്ചാല് അതാ 
തുരോഗങ്ങളെക്കളുയും. പ്രകാരാന്ത ൦. ൂ 
മൂ ശ്ുഭ്ധംധാന്യാഭൂകംമസൂംശ്ുരണ്ണീഷഡ് ദാഗമഡോജിതം 

മദ യല് കാഞ്ചികേനൈവദി,നംചിത്രകജൈരസൈഃ 
തതോശജുവുടംദദ്യാത്തസ്താദുദ്യൃത്യമദ്ദദയല് 
ത്രിഫലാവാരിണാതദ്വല്വുടേഭേവംപുട്ടൈസ്ത്രിഭ.8 

ബലാഗോമൂത്രമുസലിതുലസീസൂരണ്ദ്രവൈ$ 
മദ്ദ!തംവുടിത.വഛഹൌത്രിത്രിവേലംവ്രജേന്മൃതം. 
യാ. ശുഭ്ധമായതായ ധാസ്പ്യാഭൂകത്തോടു മുത്തങ്ങയും ചു 

ഒം ആവഭാഗം യോജിപ്പിക്കണം എല്ലാം കൂടി കാടിയില് ഒരുദി 
വസം അരയ്ക്ൂണം കൊടു വേലിരസത്തില് ഒല്ദിപസം അരയ്ക്കു 
ണം അനന്തരം ഗജപ്പടം ചെരയടുത്തു ത്രിഫലാകഷായത്തില് 
ഒരുദിവസം അരച്ചു വുടംചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്നു പുടംചെയ്തു കു 
വാന്താട്ടിം*ഗാമൃത്രംനിലപ്പുനക്കിഴങ്ങു. തുളസി, കാട്ടചേന,ഇവ 
യുട്രെ രസത്തില് അരച്ചു മൂന്നുപ്രാവശ്യംവീതം പുടംചെയ്തു അഭ്ര 
കം മൃതിയെ പ്രാപിക്കും. നീലാഞ്ജനം. 
മൂ. നീലാഞ്ജനംചുള്ല്്റയിതവഠജംബീരദ്രചഭാവിതം 

ദിമൈകമാതപേതശ്രുഭ്ധംസവകായ്യേഷുടയോജയേല് 
ഫു ചംശൈരികകാസീസടംകണാനിവരാടികാ 
തോരീശംഖംചകകങ്കയഷുംത്ുഭ്ധിമായാതിനിശ്ചിതം. 
വ്യാ നീലാഞ്ജനത്തെപ്പൊൊടിച്ചു ജോനകനാരകരസത്തില് 

ഇട്ട ഒരുദിവസം വെയിലത്തുവ.ച്ചിരുന്നാല് ശ്തുഭ്ധമാകും എല്ലം 
ക്കായ്യങ്ങകിലും യോജിപ്പിക്കാം ഇതിയജ്ല്ണ്റം കാവിമണ്ണം കാരീയം 
പൊന്കാരം, കവടി, മയ്യൂരം തുത്ഥംം ശംഖം, അര൪।താരം ഇവ 
യേയും ശ്രുഭ്ധമാക്കിയെടുക്കാം. 

മനഃയാല. 
മൂ__. പച്ചേത്രൃഹമജാമൂത്രൈദ്ദോളായന്ത്രേ നഃശിലാം 

ഭാവയേത്സപ്യധാപിത്തെരജായഠശുഭ്ധിമൂച്ഛൃതി 
വ്യാ_.മനഃ ശിചദോളായന്ത്രത്തിലാക്കി ആട്ടിന്മൃത്രത്തില് 

മൂന്നുദിവസം പചിക്കുക പിന്നീടു ആട്ടിന്െറചിത്തജലത്തില് ഏറ; 
പ്രാവശ്യം ഭാവനം ചെയ്യുണം മനഃ ശിലാഗശുഭ്ധിയായിത്തീരും. 

താളുകംം 

മൂ _താളകംകണശര്കൃത്വാതച്ചുള്റ്റംകാഞ്ചികേക്ഷിപേല് 
ദോലായന്തേബവാമൈകംതരള്്കൂശ്ടു് ണബ്ഡജൈര്രവൈള 

. തിലക രമംയാമംചത്രിഫലാജലൈ? 

ളം 



ന ക. ൪" 5, 

ഏപചംയന്ത്രേചതുയ്യാമംപാച്യംശുദ്ധൃതിതാളകം. 
വ്യാ---സദലമായ താളകം കൊണ്ടുവന്നു ചെവതായി പൊ 

ടിച്ചു പൊടി യെ കാടിയില് ഇട്ട ദോചായന്ത്രത്രില് ഒരു യാ 

മം പചിക്കുക അനന്തരം കുമ്പളങ്ങാരസത്ധിലും എണ്ടയിലും 
ത്രിഫലക്ഷായത്മിലും ഓരോ യാമംപചി കെ. ഇങ്ങസെ നാലു 
യാമം പചിച്ചുംല് താളുകം ത്തുഭ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. 

ു കുല്രൂരീതുത്ഥം. 
മൂ. നൃമൂഭത്രവ ഥഃഗാമൂശ്രേസപച്താഹംരസകംപച്ചേല് 

ഭോളായന്ത്രേണെത്തുഭ്ധിഃസ്യോരമത8കായ്യേഷുയോജയേല്. 
വ 0--മനുഷ്യ മൂത്രത്തിലും പത്ുവി൯മൃത്രരിലും കാപ്ലുരീതു 

ത്ഥനത്ത ഏഴുദി സം ഭോളായന്ത്രത്തില് പചിക്കണം. ശ്തുഭ്ധമാ 
രരം എപ്ലാക്കായ്യു്ങളില്ും യോജിപ്പിക്കാം. 

 എല്ലാധാതുക്കളുട്രേയും ശ്രുഭധികരണം. 

മൂ ലാക്ഷാമീനപയ ഛാഗംടങ്കണ, മുഗശ്യ.ഗകം 

പിണ്്യാംംസഷപാദശഗ്രഗുഞ്ഞോള്സ്്ഗുഡ൭ സെന്ധവം 
യവാസ്മ്രിക്താഘുതംക്ഷൌദ്രംയഥാലാഭംവിചുള്്്റ ടയല് 

ഏദഭിവിമിശ്രിതാ സദ്വേധാതവോഗാഡവഹഫ്ാിനാ 
മുഷ ഭ്ഥ്മാതാഭപ്രജായന്തേമുക്തസത്വാനസംശയ$3 
൮൦ കോലരഴം മീയങ്ങുണി, ആട്ടിന്പാല്, പൊന്കാ 

രംം മാന് കൊമ്പു, പിള്്്ാക്കു, കടുകം മുഠിരഃം കുന്നി, പരുത്തിക്കുരു 
ശക്കര,ഇന്തുപ്പു ഇവകിട്ടന്നതുപോലെ പൊടിച്ചുഎല്ലാധാതുക്കള 
ട്രേയും പൊടികചത്തുമിശ്രണംചെയ്യു മുശയിലാക്ടിഗാഡ്ഥമായ ആ 
ഗ്നികൊണ്ടു പുടംചെയ്യെടുക്കുക. സംശയംകൂടാതെ ശ്രുഭധമാകും. 
ഗ 9 രത്ഥക്ങം (വജൂം) 
മൂ__ കുലത്ഥദഃകാദ്രവകവാ ഥൈദ്രോളായന്ത്രേവിപാചയേല് 

പ്യാഘീകന്ദഗതം വഭ്ൂംത്രിദിനുംശുദഭ്ധിമൂ്ുരി 
തപ്ത യപൂംതുതദ_ജൂംഖരമൃത്രെനിഷേചടയല് 
പുനസ്താപ്യംഖുരഭസച്യമേവംകുഷ്യാത്തൂ സപ്ലധാ 

മല് കുണൈസ്മാല കംപിഷ്ടവായാവദ്മുവതിഗരോളുകം 
തദ്ശഗോളേനിഹിതംവഭൂംതദ്ഗോജംവഹ്നിനാധമേല് 
സിഞ്ചയേദശധവമൃത്രേണതദ്ഗോകേചക്ഷിപേല്ലുനഃ 
ല്ധ്വാഭ്ധ്മാതംഖ്യനാ8ഃസച്യയദമ വംകയ്യാത്തിസപ്ലധാ 
പ) വംച്ര്രിയതേവഭുംകൂദ്സ്റംസവത്രയോജയേല്. 
വ്യാ__വജ്ം ചെവഖഴ്ചതിനയുടെവേര് തുരന്നു ആഅരതിനകത്തു 

ട്ട ച്ൂൂരുതിരയുംവരകംചേതുതുകഷധായമുണ്ടാക്കി അതില് ദോളായന്ത്രം 

ചെയ്തു പച്ചിക്കുകംം ഇങ്ങനെ മൂന്നുദിവസം ച്െയ്യാല് വജുംത്തുഭ്ധ 

ചന, 

പം. പം" 

ചപ്പി. 



നന 

ങ് ൧൩൭൫ ളി 

രം. ് ണം കെ വണച്ചെയ്യുണ്ടം. അ 
നന്തരം മുട്ടകളെപ്പിടിച്ചിട്ട താലകംചേത്തരഷ്ണുൂണം അരഞ്ഞു ഉരു 

ളയാകുമ്പോംം അതുകൊണ്ടു ശോകം ച്െട്ളു ആ ശഗോളകത്തിന 

കത്തു മുവഠഞ്ഞ പലജൂരത്തവ അരഗ്നികൊണ്ടേപ്്ുപ്പി ക്ക പ് 

നൊശേഷം കുതിരയുടെ മൂത്ര മ്രിലിടു ക. പിന്നീടും ആ ഗോളക 

ത്തിനകത്താക്ടി തീയിലിട്ട പഴ്ുപ്പിക്കുക. പിന്നീടും കുതിരയുടെമൂ 

ത്രത്തിലിടുക ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്നാവത്മിചെയ്ത് വരും മുത 

മാകും ഈ വജുചുള്ന്്റുത്തെ രോഗങ്ങളില് പ്രയോഗിക്കും. 

മൂ. ഫിംഗു രസെന്ധവസംയുക്തേകവാഥേകൌലത്ഥഃജക്ഷിപേ 
റ ത്തു നവ ഭയാുദ്റ്റംതരിസപ്തധാ റി 

മണ്ഡൂ പം കാംസ്യജേപാത്രേനിഗ്ൃഹ്യസ്ഥാപയേല് സുധീഃ 
സഭീതോമൂത്രയേത തരതന്മ്ൃ തൂവജൂമാവപേല് 
ത്യം തപ്തംചബഫ്ുധാവഭൂരസ്വെവംമൂതിഭ ടവല്. 

പ്യാ__കായം ഇന്തുപ്പ് ഇവട ചന്റ് മുതിരക്കഷായത്തില് വ 

ഭൂത്തെ തീയില് പഴുപ്പിച്ച് ഇടമ. ഇങ്ങിനെ ഇരുപത്തൊന്നു 

പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക, അതിഷൊ .ശഷം, ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തില് തൃ 

വളയെ പിടിച്ചടച്ചിടുക അതു ഭയന്നു മൂത്രമൊഴിക്കും. വജും തീ 

യില് പ്ഴ്സപ്പിച്ച് ആ മൂത്രത്തില് ഇടുക. ഇങ്ങനെ പലപ്രാവശ്യം 

ച്വെയ്യുക വ്ര്കം മൂതമാകും. ച ബ്ന റ ഷ്ട 

വൈഷ്രാന്തം ( രപാടിവൈരം). 

മൂ വൈക്ടാന്തംവഭൂവച്ചോധ്വ: നീലംവാലോഹിതംതഥാ 

ഹയമൂത്രന്നതല്സ്േവ്യയം ത്തം ദി സപ്പ 

തതസ്ത്ുമേഷ പണ്ലയക്ത പഞ്ചാ.ഗേദഗാജുകേ ഒയില് പല് 

പൂടേന്മൃഷാപുടേരുധവാ കുയ്യാദേ വംചസപഫ്ലധാ 

വൈക്രന്ധംഭസ്ക്രാംയാതി വജ്ൂസ്ഥാദനവിദയാജയേല്. 

വ്യാ.൭ വക്രാന്തത്തെ വര എന്ന പാലെ 
ശോധനംചെ 

യ്മൂന്നം. നീലരും ചോഹിതവും അപ്പദ്പര.തരന്ന ശോധിക്കണം. 

മതിന്നാലുപ്രാവശ്വം തീയില് പ്ഴ്ുപ്പി ച്ച കുതി 

നത്തരം ആടു മൊടാപ്പാലയുടെ പഞ്ചാം 

ഗം ആരചു ശോഷചകമാക്ക അതിനകത്തു മുമ്പാഞ്ഞ ശോധനചെ 

യ്യ വൈക്രാന്തരത്തെ വച്ചു മൂശയില് അടച്ചു ബന്ധിച്ചു പുടചൈ 

പം ഇങ്ങനെ എഴപ്രാവശ്യം ചെയും വെക്രാന്തം ഭസ്തൂമാകും. 

ഇതിനെ വരം ാടുക്കാന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കില് ഉപയോഗി 

ഒം. വൈക്രാന്ത തിന് പൊടി വരം എന്നഭാഷ കണ്മാനുണ്ട് 

വെൈക്രാനത്തത്തെ ൨ 

രമൂത്ര മില് ഇടണം: അ 



൧൩൬ 

മണ്ിമുക്താപ്രവാളങ്ങംം. 

മൂ_ സ്വേദദയമദ്ദോളികായംത്രേ ജയന്ത്യാഭസ്വരസേനച 
. മണിമുക്താപ്രവാളാനാം യാമൈകംശോധനംഭദവല് 

കുമായ്യാസൂണ്ഡുലീദയന സൃന്യേനചനിഷേചയേല് 
പ്രഭതൃഭ സപ്തുവേലംച തപ്ലതപ്താനിക്ടല്സ്റ്റശ$ 
മൌക്തികാനിപ്രവാളാന] തഥാരത്നാന്യശേഷത$ 
ക്ഷണാദ്വിവിധ ചക്ല്റ്റാനദി ്രിയന്തേനാത്രസംശയ. 
്യാ_-മണിയോ മുത്തോ പവിഴമോ മുഞ്ഞ ചതച്ചു പഴി 

ഞ്ഞ രസത്തില് ഭോളായന്ത്രത്തില് ഒരുയാമം പചിക്കണം. പി 
ന്നീട് എടുത്തു തീയില് പപ്പി ച്ചെടുത്തു കഠാവാഴരസത്തിലും കാ 
ട്രിയിലും മുലപ്പാലിലും പ്രത്യേകം ഏഴുപ്പാ വശ്യംവീതം മുഛണെം. 

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു മില് നിന്നും മൌക്തികങ്ങളും പ്രവാളങ്ങളും 
എന്നുതന്നെയല്ല പലവമ്്റ്റങ്ങളിലുള്ള എ്ലാരത്തങ്ങളും വേഗ. 
ത്തില് മൃുതങ്ങളായി ഭവിക്കും. ഇതു സഃന്ദഹമില്ലാ ത്തതാണ്. 
മൂ__ ഉക്തമാക്ഷി കവന്മുക്താഃ പ്രവാളാനിചമാരയേല് 

വജുവത്സവരത്ഥാനി ശോധയേന്മാരമേത്തഥാ. 

വ്യേമുത്തും പവിഴവും മാക്ഷി കത്തിനു പറഞ്ഞ വിധിപ്ര ൭ 
രം ചെയ്യാല് മൃതമാകും മററ. എല്ലാരത്തങ്ങളും വഭ്കൂത്തിന്. 

പറഞ്ഞ തിന്മണ്ണ്ണം ചെയ്യാല് മൃൂതങ്ങളാകും. 
ശിലാജതു (കല്ലദം). 

മൂ__ ശിലാജതുസമാനീയ ഗ്രീഷ്ടതപ്പശിലാച്ചുതം 
ഗോദ രശെത്രിഫലാക്വാഥൈ ഭൂംഗ്ദ്രാ വൈശ്ചാദുഷേല് 
ആതപേടിനദമകൈകം തഛുൂഷ്ഠുംത്തു ഭ്ധതാംവ്രമേള് 
മു ഖ്യാംശിലാജതുശിലാം സുകു പണ്ഡപ്പല്ലിതാം 
നിക്ഷിപ്യാതുഷ്ണു പാനീയ യാ മൈകംസ്ഥാപയേല് സുധിഃ 
മദ്ദയിത്വാത്തോനീരം ഗ്രഹണീയാദ്വസ്ത്രഗാജിതം 
സ്ഥാപയിത്വാചമൂ ൽ പാത്രേ ധാരയേദാമഃപബ്ദുവ 8 
ഉ പരിസ്ഥംഘനംയസ്യാല് തല്ക്ഷിപേഭന്യപാത്രദക 
ധാരദയദാതദപധിമാനു പരിസ്ഥംഘനംനയേല് 
ഏവംപു നപുനന്നീത്വാ ദ്വിമാസഭ്യോംശിലാജേതു 
ഭൂയാല്കായ്യുക്ഷമംവ ഫൌ ക്ഷിപ്പംലിംഗോപമംഭമവല്. 
നിഭ്യൂമംചതതഃത്തു ദ്ധം സവ്യകമ്മ സുയോജയേല് 

തരധര്സ്ഥി തംചയമച്ചേഷം തസ്ത ന്ന രം വിനിക്ഷിഭപല് 
വിദ ് യധാരയേദ്' ഘംമ്മ പുവവച്ചയവതന്നുയേല്. 
വ്യാ-ഗ്രീഷ്ഠു പാലത്തു സൂയ്യുകരങ്ങളജേറ൨ ൧ുടുപിടിച്ച കരി 

കല് പാറയില് വിന്നും കിട്ടുന്ന കന്മദമത്ത കൊണ്ടുവന്നു പത്തുവി 



ശ്രമ... 

-് ൧൩൭ - 

ന്പാലില്പം ത്രിഫലകഷായത്തിലും കയ്യുന്യരസത്തിലും ഓരോദി 
വസാംതഅരരച്ചുണ ദക ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങുന്നു മശുഭ്ധമാകുന്നു. ഇങ്ങ 
നെശ്തുദ്ധിചെയ്യു കന്മദ മത്തെ ചെഠിയകഷണക്ങളാകടി ഏററവും 
കൃടാശടിയ വെള്ളത്തില് ഒരു യാമം ഇട്ടവയ്യ ക പിന്നീട് എടുത്തു 
ക കി അമ്മിയില് അരച്ചു തുണ്ടിയില് അരിച്ചു വെള്ളത്തെ ഇവ 
ത്തു കളയുക. പിന്നീട' അതിനെ മണ്ണ്ണാത്ര ത്തില് പരത്തി വെയി 
ലത്തു വയ്യ, ക. വെയിലിന്െറ ചുടടറര മുകളില് ഘനമായി പൊ 
ങ്ങുന്നതി മനെ മറൊരുപാത്ര ത്തില് ആക്ടകം അതിനെ പിന്നെ 
യും വെയിലത്തു വച്ചു മീതെ പൊഞ്ങുന്നതിനെ എടുക്കുക. ഇങ്ങ 
നെ രണ്ടുമാസം ചെയ്യുക അങ്ങിനെ കിട്ടന്ന കന്മദം കായ്കുക്ഷമമാ 
യി ഭവിക്കും അനന്തരം അതിനെ തീയിലിട്ടാല് ലിംഗോപമമായും 
പുചയില്ലാതെയും കാണും. ഇപ്രകാരം ശ്തുഭ്ഥമായ കന്മദം സവ്വകം 
മ്മങ്ങളില്ും യോജിപ്പികരാം. മുമ്പാഞ്ഞ പാത്രത്തിന്െറ അടിയി 
ല്പഠറിയവരയഷും തരരച്ചുംവെയിലത്തു വച്ചും ഈവിധം ഏട്ട 
ക്ഴ9ണഠം 

മണ്ഡൂരം(പുരാണംട്ടം). 
മു__ അക്ഷാംഗാരൈദ്ദ മല് കിട്ടം ലോഹജംതദ് ഗവാംജലൈ$ 

സേചയേത്തപ്പുതപ്തുാം ച സപ്ലവാരംപുനര്പുനഃ 

ചുള്സ്്റയിതവാതതര് പോഥൈ സ്റ്ര്ഗുരണെൌത്രിഫലാഭവൈഭ 
ആദലാഡ്യഭയ്ജമയദവഛഫൌ മണ്ഡൂരംജായതേവരം. 
വ്യാ__പുരാണ ിട്ടം കൊണ്ടു വന്നു താന്നിവിറചിരന്ാ തീയി 

ലിട്ടു പഴുപ്പിച്ചു ഗോമൃത്രത്തിലിടു ക. ഇങ്ങനെ ഏഴു ടിവസംചെയ്യ 
7; അതിനെപ്പൊടിച്ചു ത്രിഫലകഷായത്തിലിട്ടു പുചിച്ചു 

വറഠിച്ച് എടുക്കുക. കഷായ വെക്കംവാഠി പുരാണകിട്ടം നീ൨ന്ന 
തുവരെ തീയെരിക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതു ത്രേഷ്ടധാകു നൂ. 

ക്ഷാരകല്പന. 
മൂ__ ക്ഷാരവ്ൃക്ഷസ്യ ലാഷ്ടാതി തുഷ്ണു ബ്യഗ്നൌപ്രദീപയേല് 

നീത്വാതല്ഭസ്തുമല്പാത്രേ ക്ഷിച്ചു വാനീദരചതു ശു ണ 
വിമദ്ദയൃധാരയേദ്രാത്രൌ പ്രാതരഛംമലംന യ... 
തന്നി ംകവാഥര്യേദ്വ ഹൌ വാവത്സവം വിശു ഷ്യതി 
തതര്പാത്രാത്സമല്ലിഖ്യ ക്ഷ:രോഗ്രാഹ,8 സിതപ്രഭഃ 
ചൂള്ക്്ാഭപ്രതി സായ്യൂ$സ്പ്റാല് പേയ$സ്യാല് ക്വ: ഥവല്, 

(സ്ഥിത $ 
ഇതിക്ഷാരദ്വയംധീമാന്പു ദതകായ്യേഷു ദയോജയേല് 
വ്യ൦_ഉണതഞ്ങിയ ക്ഷ.രവ്ൃക്ഷത്തികന്ൊ വിറകുകളെ തിയി 

ലീട്ട ചാമ്പലാക്കിയെടു ദക. അതിനെ മണ്ണ്ണാ തു തതിലാക്ക! നാ 



ന്യ ന്ത്ത്ഞ്ത്് ന പന്തയ ഞ്ഞ ന്തഞ്ത്തന്ത്ന്നതത്ത്ത്ത്ന്ത്ച”് ത്യ്് 

ല്ല % ല് ൽ ു ടി ക ക 

പനവ... ;  ; 

ഭിരട്ടി രവള്ളരമാഴിച്ചു മദ്ദിക്കക. ഒരുരാത്രി വച്ചിരുന്നു പ്രാത3:൭ . 
ലത ല് ആ ജലത്തെ ഈറഠിയെടുക്കുക ആ വെള്ളത്തെ അടു ടി [ 
ത്തുവച്ചു വെള്ളം മുഴുവന്. വറവന്നതുവരെ തീയെരിക്കുക. അനു 
ന്തരം ആ പാത്രത്തിന്െറ അടിയില് പറഠിയിരിക്കുന്ന സിതപ്രഭ 
മായ ചൂള്്്റരത്ത ഏടു ദക ഇതു പ്രതിസായ്ുമാകുന്നു. മുമ്പാഞ്ഞ 
വെളലംം കഷായസ്ഥിതിയില് കുടിപ്പി കയും ചെയ്യാം. ഈ രണ്ടു 
ക്ഷാഠട്ദളേയും യുക്തംഃപാലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ക് 

ടൈ പയാ നം ല്പം ത്തെ ടം. 

കി അല നന്അആ.:: . ടം ത്തു തിയ ച 
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